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CÂMARA DOS DEPUTADOS

sUMÁRIo
l- ATA DA 86' SESSÃO DA 3' SESSÃO LEGIS
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DE 1989

1,- Abertura da Sessio

D - LeItura e llSSinatura da ata da sessão aaterlor

m- LeItura do ExpedleDte

OFíCIOS

(Pligs. 5873 a 5874)

N' 145189 - Do Senhor Deputado IBSEN PI
NHEIRO, Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro - PMDB, comunicando a indica
ção do Senhor Deputado Jorge Medauar para Vice
Líder do Partido.

N' 89-L-PFLl89 - Do Senhor Deputado JOSÉ
LOURENÇO, Líder do Partido da Frente;. Liberal,
indicando a Senhora Deputada RITA FURTADO
para membro suplente da Comissão de Desenvol
vimento Urbaoo, Interior e índio, em substituição
ao Senhor Deputado PEDRO CANEDO.

N' 111/89 - Do Senhor Deputado VIVALJ)O
BARBOSA, Líder do Partido Democrático Traba
lhista - PDT, comunicando que o Senhor Deputado
PAULO RAMOS passou a integrar a bancada do
Partido.

N' 112189 - Do Senhor Deputado VIVALDO
BARBOSA, Líder do Partido Democrático Traba
lhista - PDT, indicandõ o Senhor Deputado PAU·
LO RAMOS para integrar a Comissão de Defesa
do Consumidor e Meio Ambiente, como membro
titular.

N' 70189 - Do Senhor Deputado HARLAN GA
DELHA, solicitando a retirada de tramitação do
projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre as
Colônias, Federações e Confederação Nacional dos
Pescadores.

N' 66189 - Do Senhor Deputado TARZAN DE
CASTRO, solicitando licença para tratamento mé
dico a partir do dia 30 de junho de 1989, por um
período de 121 (cento vinte e um) dias.

COMUNICAÇÓES

(Pligs. 5873 a 5874)
Do Senhor Deputado FÁBIO FELDMANN, Vi

ce-Presidente, no exercício da Presidência da Comis
são de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente,
requerendo a distribuição, à Comissão, do Projeto
de Lei n' 1.550, de 1989.

Do Senhor Deputado JOÃO NATAL, requeren
do a reconstituição do Projeto de Lei da Câmara,
n' 2.012, de 1989. _

Do Senhor Deputado FLORICENO PAIXAO,
solicitando a desanexação do Projeto de Lei n'
1.759/89 do Projeto de Lei n' 1.045188. ,.

Do Senhor Deputado FRANCISCO KUSTER,
requerendo a redistribuição do Projeto de Lei n'
7.934, de 1986, às comissões técnicas.

Do Senhor Deputado NELSON SEIXAS, reque
rendo a retirada de pauta do Projeto de Lei n'
2.369/89.

Do Senhor Deputado JALLES FONTOURA, re
querendo licença para tratamento de saúde por 5,
(cinco) dias e por 120 (cento vinte) dias para tratar
de interesses particulares.

Do Senhor Deputado NEY LOPES, requerendo
a devolução do Projeto de Decreto Legislativo n'
85, de 1989.

DoSenhorDepu~doPAESDEANDRAn.E,Pre'
sidente da Câmara dos Deputados, comumcando
que em virtude de vaga na representação do Estado
de São Paulo, pelo P.artido do Movimento De~o

crático Brasileiro, preencheu a vaga, como efetiVO,
o Deputado HÉLIO ROSAS. .

Do Senhor Deputado TITO COSTA, comumCan
do ter assumido a cadeira de Deputado Federal,
pelo Estado de São Paulo.

Do Senhor Deputado PAULO RAMOS, comuni
cando filiação ao Partido Democrático Trabalhista
-PDT.

REQUERIMENTOS

(Págs. 5874 a 5896)

Requerimento de CPI n' 12/89 (Dep. Airton San
doval) - Cria Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar a questão do álcool, a situação
do Programa Nacional do Álcool Proálcool, e suas
distorções.

Requerimento de Convocação n' 50/89 (Dep. Ro
bertO Balestra) - Solicita seja convocado o Senhor
Ministro ,de Estado das Minas e Energia. a fim de
prestar esclarecimentos sobre,o escândalo que en
volveu a Petrobrás Distribuidora.

RequerimentQ de Informação n' 243/89 (Dep.
Adr~aldoStreck) - Solicita informações ao Minis-

tro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio
sobre o Programa Nacional do Álcool (Pnlálcool).

Requerimento de Informação n' 244/89 (Dep. PIi
nio Arruda Sampaio) - Solicita informações ao Mi
nistro do Interior sobre autorizações irregulares de
desmatamento no Acre.

Requerimento de Informação n' 245/89 (Dep. Pli
nio Arruda Sampaio) - Solicita informações ao MI
nistro das Relações Exteriores sobre o Tratado de
Petrópolis e a situação de brasileiros que vivem em
território boliviano.

Requerimento de Informação n' 246189 (Dep. Plí
nio Arruda Sampaio) - Solicita informações ao Mi·
nistro da Fazenda sobre linhas de crédito e montante
aplicado nas atividades de extração de borracha no
Estado do Acre.

Requerimento de Informação n' 247189 (Dep. Pli
nio Arruda Sampaio) - Solicita informações à Mi
nistra do Trabalho sobre fiscalização das relações
trabalhistas no Estado do Acre.

Requerimento de Informação n' 248/89 (Dep.
Victor Faccioni) - Solicita informações ao Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre despesas
com viagens de funcionári()f; do lAPAS.

Requerimento de Informação n' 249/89 (Dep.
Mauro Miranda) -Solicita informações ao Ministro
da Fazenda sobre o valor das transferências constitu
cionais, relativas ao Fundo de Participação dos Esta·
dos e Fundo de Participação dos Municípios.

Requerimento de Informação n' 250/89 (Dep.
Adhemar de Barros Filho) - Solicita informações
ao Ministro da Previdência e Assistência Social so
bre os números da Previdência Social.
, Requerimento de Infomiação n' 253189 (Dep. Plí

nio Arruda Sampaio) :- Solicita informações ao Mi
nistro da Aeronáutica sobre concessionárias de li
nhas de táxi áereo em região de fronteira com o
Estado do Acre.

Requerimento de Informaçjo n' 254/89 (Dep.
Victor Faccioni) - Solicita informações ao Ministro
do Planejarilento sobre programa de desestatização.

Requerimento de Informação n' 255/89 (Dep. Cé
sar Maia) - Solicita informações ao Ministro da
Fazenda sobre comercialização de ouro, sobre recei
tas oriundas de impostos diversos e sobre arreca
dação da dívida ativa.

Requerimento de Informação n' 256/89 (Dep. Cé
sar Maia) - Solicita informações ao Ministro das
Minas e Energia sobre o consumo de energJa hidre
létrica.
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Requerimento de Informação n'257/89 (Dep. Afif
Domingos) - Solicita informações ao Ministro da
Fazenda sobre o emprego dado,llo empréstimo com
pulsório destinado ao Fundo Nacional de Desenvol
vimento.

Requerimento de Informação n' 258/89 (Dep. Ly
sâneas Maciel) - Solicita informações ao Ministro
da Fazenda sobre a composição e concessão de créti
do rural.

Requerimento de Informação n' 260/89 (Dep.
Darcy Deitos) - Solicita informações ao Ministro
da Agricultura sobre denúncia de venda irregular
de oito mil toneladas de feijão pela Companhia de
Financiamento da Produção - CFP.

Requerimento de Informação n' 261189 (Dep. Al
ziro Gomes) - Solicita informações ao Ministro
das Minas e Energia sobre os fretes de transporte
de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado
combustível.

Requerimento de Informação n' 262189 (Dep. Ro
drigues Palma) - Solicita informações ao Ministro
da Agricultura sobre recursos ao Governo de Mato
Grosso para aplicação nos programas de reforma
agrária e assentamento de colonos nas áreas desa
propriadas.

Requerimento de Informação n' 263/89 (Dep. An
tero de Barros) - Solicita informações ao Ministro
do Interior sobre reservas indígenas em Mato Gros
so.

Requerimento de Informação n' 264/89 (Dep.
Nelton Friedrich) - Solicita informações ao Minis
troChefe do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica sobre a apresentação de declaração de bens,
no ato de posse, de detentores de cargos de con
fiança.

Requerimento de Informação n' 268/89 (Dep.
Nelson Seixas) - Solicita informações ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica sobre o recenseamento das pessoas deficientes.

_Reqüerimento de Informação n' 269/89 (Dep.
Nelson Seixas) - Solicita informações ao Ministro
da Educação sobre a criação de cursos na UnB.

Requerimento de Informação n' 270/89 (Dep.
Nelson Seixas) - Solicita informações ao Ministro
da Educação sobre cursos de nível superior existen
te';;"Ilo País.

Requerimento de Informação n' 272/89 (Dep. An
tero de Barros) - Solicita informações ao Ministro
da Previdência e Assistência Social sobre fiscaliza
ção dos direitos previdenciários dos músicos no Bra-
sil. .

Requerimento de Informação n' 273/89 (Dep. An
tero de Barros) - Solicita informações à Ministra
do Trabalho, sobre dados referentes à fiscalização
dos direitos trabalhistas dos músicos do Brasil.

Requerimento de Informação n' 274/89 (Dep. Os
waldo Lima Filho) - Solicita informações ao Minis
tro da Saúde sobre a comercialização de produtos
não hiodegradáveis.
. Requerimento de Informação u' 276/89 (Dep.
Ubiratan Spinelli) - Solicita informações ao Minis
tro dos Transportes sobre aplicação dos recursos
arrecadados com a cobrança do selo-pedágio.

Requerimento de-lilformação n' 277/89-(Dep.-Fe
lipe Cheidde) - Solicita informações ao Ministro·
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica a respeito da viagem do SI. Paes de Andrade
ã cidade de Mombaça.

Requerimento de Informação n' 278/89 (Dep. Má
rio Assad) - Solicita informações ao Ministro da
Fazenda sobre a intervenção no Banco de Crédito
Real de Minas Gerais.

Requerimento de Informação n' 279/89 (Dep. Os
waldo Lima Filho) - Solicita informações ao Minis
tro da Saúde sobre a situação da empresa Golden
Cross.

Reqnerimento de Informação n' 280/89 (Dep.
Gerson Marcondes) - Solicita informações ao Mi
nistro do Exército sobre a situação da empresa Resi
lar - Serviços de Segurança Ltda.
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Requerimento de Informação n' 281189 (De~.

Gerson Marcondes) - Solicita informações ao MI
nistro da Previdência e Assistência Social sobre a
situação da empresa Resilar - Serviços de Segu
rança LIda., junto ao lapas.

Requerimento de Informação n' 282/89 (Dep.
Gerson Marcondes) - Solicita informações ao Mi
nistro da Fazenda sobre a situação da empresa Resi
lar - Serviço de Segurança Ltda., perante o FGTS.

Requerimento de Informação n' 283/89 (Dep.
Wilson Campos) -Solicita informações ao Ministro
dos Transportes sobre recursos do sclo-pedágio.

Requerimento de Informação n' 291189 (Dep.
Gerson Marcondes) - Solicita informações ao Mi
nistro da Fazenda sobre a Guia de Exportação cor
respondente à Nota Fiscal n' 341.958, alusiva à ex
portação de veículos "Duna".

MENSAGENS
(págs. 5897 a 6188)

Mensagem n' 264, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Imperatriz Sociedade Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Mensagem n' 265, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Líder do Vale Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Hercal
D'Oeste, Estado de Santa Catarina.

Mensagem n' 267, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade
Rádio Emboabas de Minas Gerais LIda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.

Mensagem n' 268, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Gaurama Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Gaura
ma, Estado do Rio Grande do Sul.

Mensagem n' 269, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração dQ· Congresso Nacional
o ato que renova a concessão outorgada à Rede
Sul Mato-grossense de Emissora Ltda., para expio.
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Caarap6, Estado de Mato Grosso do
Sul.

Mensagem n' 270, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga concessão à Rádio TV Indepen
dência LIda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de Toledo,
Estado do Paraná.

Mensagem n' 271, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete ã consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga concessão à Rádio Educadora
de Campinas Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

Mensagem n' 279, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Sisfran-Sistema de
Comunicação Alto São Francisco LIda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Pompeu, Estado
de Minas Gerais.

Mensagem n' 280, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Ivaí Emissora FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Santa
Isabel do Ivai, Estado do Paraná.

Mensagem n' 281, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Rádio Areia Dourada
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Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exlusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cabe
delo, Estado da Paraíba.

Mensagem n' 320, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso NaciOIlal
o ato que outorga concessão à RCE TV Xanxeré
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade de Xanxerê, Estado
de Santa Catarina.

Mensagem n' 328, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Rádio Pássaro da
Ilha FMLtda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Guaranésia, Estado de Minas Gerais.

Mensagem n' 329, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Rádio Adântida FM
de Caxias do Sul Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul.

Mensagem n' 330, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de
Sumé Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Cuité, Estado da Paraíba.

Mensagem n° 331, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Lati
no-Americana de Ciências Sociais (Flacso).

Mensagem n' 332, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica,
Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha, em Madri, a 13 de abril de 1989.

Mensagem n' 333, de 1989 (Do Poder Executivo)
- Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Socialista da Tche
coslováquia, em Praga, a 7 de abril de 1989.

PROJETOS
(Págs. 6189 a 628~)

Projeto de Decreto Legislativo n' 89, de 1989 (Do
Senado Federal) - Disciplina as relações jurídicas
que menciona.

Projeto de Decreto Legislativo n' 90, de 1989 (Do
Senado Federal) - Acrescenta parágrafos ao art.
4'do Decreto Legislativo n'72, de 1988, que "dispõe
sobre a remuneração dos membros do Congresso
Nacional".

Projeto de Decreto Legislativo n' 99, de 1989 (Do
Sr. Ronaldo Cezar Coelho) - Altera o Decreto
Legislativo n' 72, de 1988, que "Dispõe sobre a
remuneração dos membros do Congresso Nacio
nal."

Projeto de Resolução n' 143, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Airton Cordeiro
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 144, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza a Senhora Deputada Anna Maria Rattes
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 145, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Arnaldo Prieto a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 146, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Antero de Barros
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 147, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Antonio Câmara
a.participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 148, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Bocayuva Cunha
a participar de missão cultural no exterior.
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Projeto de Resolução n' 149, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Caio Pompeu de
Toledo a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 150, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Carlos Cardinal
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 151, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado César Maia a parti
cipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 152, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Chagas Duarte a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 153, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Darcy Deitos a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 154, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza a Senhora Deputada Dirce Tutu Qua
dros a participar de missão cultural nO exterior.

Projeto de Resolução n' 155, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Eduardo Siqueira
Campos a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 156, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Francisco Küster
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n'157, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Gonza da Patriota
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 158, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Hilário Braun a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n° 159, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Jones Santos Neves
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 160 de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Mendes Botelho
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 161, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza a Senhora Deputada Myrian Portella
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 162, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Osvaldo Sobrinho
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 163, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Osmundo Rebou
ças a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n'l64, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza a Senhora Deputada Raquel Capiberibe
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 165, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Silvio Abreu a parti
cipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 166, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Valdir Colatto a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 167, de 1989 (Da SI"'
Márcia Kubitschek) - Cria o Grupo Parlamentar
Brasil-União Soviética.

Projeto de Resolução n' 170, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Firmo de Castro
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 171, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Ivo Mainardi a par
ticipar de missão cultural no exterior.

Projet~ de Resolução n' 172, de 1989 (Da Mesa)
- Autonza o Senhor Deputado Jesualdo Cavalcanti
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 173, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Joaquim Sucena
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 174, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Jofran Frejat a par
ticipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 175, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado José Carlos Sabóia
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 176, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado José da Conceição
Santos a participar de missão cultural no exterior.
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Projeto de Resolução n' 177, de lY~Y (Ua Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado José Luiz Maia
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 178, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado José Serra a parti
cipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 179, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Luiz Salomão a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 180, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Mário Assad a par
ticipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 181, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Mello Reis a parti
cipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 182, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Nelton Friedrich

a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 183, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza a Senhora Deputada Rita Camata a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 184, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Saulo Coelho a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 185, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Sérgio Spada a par
ticipar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 186, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Tadeu França a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 187, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Vicente Bogo a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Lei n' 2.570, de 1989 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n' 234/89 - Dispõe sobre os
planos de benefícios e de custeio da Previdência
Social e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 2.703, de 1989 (Do Sr. Costa
Ferreira) - Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Escola Agrícola de Mirinzal, no Estado do Mara
nhão.

Projeto de Lei n° 2.889, de 1989 (Do Sr. Daso
Coimbra) -Acrescenta inciso ao art. 473 da Conso
lidação da Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n' 3.038, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Revigora o art. 19 do Código Florestal.

Projeto de Lei n' 3.039, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Introduz alteração na Lei n' 4.266. de
3 de outubro de 1963, que instituiu o salário-famOia
do trabalhador.

Projeto de Lei n' 3.040, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Determina que a periodicidade do Censo
Demográfico seja a cada cinco anos.

Projeto de Lei n" 3.041, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Dispõe sobre a forma de incidéncia do
AFRMM - Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.042, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Determina o encaminhamento mensal
aos sindicatos, pelas empresas, de relação dos em
pregados admitidos e dispensados.

Projeto de Lei n' 3.043, de 1989 (Do SI. Jorge
Arbage) - Determina a arrecadação de tributos
federais exclusivamente pela rede bancária oficial.

Projeto de Lei n' 3.044, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Concede adicional de insalubridade a
integrantes da categoria dos aeroviários.

Projeto de Lei n" 3.045, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Dispõe sobre critêrios para o tomba
mento de bens m6veis e imóveis.

Projeto de Lei n" 3.046, de 1989 (Do Sr. Vilson
Souza) - Regula a organização e funcionamento
do Conselho de Defesa Nacional.

Projeto de Lei n' 3.050, de 1989 (Do Sr. Aristides
Cunha) - Dispõe sobre medidas de conciliação no
dissídio trabalhista e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.051, de 1989 (Do Sr. Antonio
carlos Mendes Thame) - Dispõe sobre o Estatuto
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das Colônias, Federações e Confederações dos Pes
cadores.

Projeto de Lei n' 3.060, de 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Discrimina providências para o controle
e a fiscalização dos produtos farmacêuticos.

Projeto de Lei n' 3.061, de 1989 (Do Sr. Carlos
Cardinal) - Assegura a percepção do adicional de
insalubridade aos trabalhadores que especifica.

Projeto de Lei n' 3.062, de 1989 (Do Sr. Carlos
Cardinal) - Estabelece critério para distribuição
do montante arrecadado com o selo-pedágio.

Projeto de Lei n' 3.063, de 1989 (Do Sr. Stêlio
Dias) - Altera dispositivos da Lei n' 6.179, de 11
de dezembro de 1974, visando a assegurar amparo
previdenciário aos portadores de invalidez congê
nita.

Projeto de Lei n' 3.064, de 1989 (Do Sr. Juarez
Marques Batista) - Dispõe sobre normas especiais
de trabalho dos empregados de hotéis e estabeleci
mentos similares.

Projeto de Lei n' 3.079, de 1989 (Do Sr. Marcos
Formiga) - Dispõe sobre o direito de associação
das microempresas e das empresas de pequeno porte
-EPP. em sociedade cooperativas ç dá dutra.., prll
vidências.

Projeto de Lei n' 3.080, de 1989 (Do Sr. Marcos
Formiga) - Dispõe sobre as sociedades de interesse
econômico e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.081, de 1989 (Do Sr. Marcos
Formiga) - Estabelece normas para as microem·
presas - ME, e empresas de pequeno porte - EPP.
relativas ao tratamento diferenciado e simplificado.
nos campos administrativo. fiscal, previdenciário,
trabalhista, creditício e do desenvolvimento empre
sarial (Art. 179 da Constituição Federal).

Projeto de Lei n' 3.092, de 1989 (Do Ser.ado Fede·
ral) - Altera a Lei n' 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e
dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.094, de 1989 (Do Sr. Renato
Johnsson) - Autoriza, nos casos que especifica,
a concessão de incentivos fiscais à capitalização de
empresas, à abertura de capital ou sua elevação e
dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.106, de 1989 (do Poder
Executivo) - Mensagem n' 310/89 - Dispõe sobre
a criação de empregos nas Escolas Técnicas Federais
e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 3.107; de 1989 (do Poder Execu
tivo) - Mensagem n' 317/89 - Autoriza a doação
do imóvel que menciona.

PROJETOS A IMPRIMIR

(Págs. 6290 a 6332)
Projeto de Decreto Legislativo n' 57-A, de 1989

(da Comissão de Relações Exteriores) - Mensagem
n' 781186 - Aprova os textos das Convenções sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear ou Emer
gência Radiológica, aprovadas durante a sessão es
pecial da Conferência Geral da Agência Interna
cional de Energia Atômica, em Viena. de 24 a 27
de setembro; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emenda; e da Comissão de Minas e Energia, pela
aprovação.

Projeto de Lei n' 2.146-B, de 1989 (do Poder
Executivo) ~ Mensagem n" 177189 - Estabelece
normas gerais de organização, efetivos, material bé
lico, garantias, convocação e mobilização das polí
cias militares; tendo parecer, da Comissão de Defesa
Nacional, ao projeto e às emendas de plenário. pela
aprovação, com substitutivo; e da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação. pela inconstitucio
nalidade do projeto e do substitutivo oferecido em
plenário.

ERRATAS
(págs. 6333 a 6387)

Projeto de Lei n' 239, de 1987 (do Poder Execu
tivo) - Mensagem n' 341187 - Dispõe sobre a esco-
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(pág.639I)

IPág.6403)
MOISÉS AVELINO - Desmandos administra

tivos do Dr. Antônio Coelho dos Santos, Secretário
de Saúde do Tocantins. Truculência policial-militar
contra participantes de manifestação organizada em
frente ao Hospital de Porto Nacional, no Estado.

(Pág.6403) (Pág.6412)

ONOFRE CORRÊA - Reportagem "Mulher de
ex-Prefeito Assinou Financiamento do Banco Mun
dial", publicada pelo jornal Tribuna de Imperatriz,
Repúdio ao tratamento dispensado pelo Governo
Federal a São Pedro da Água Branca, Imperatriz,
Estado do Maranhão.

(Pág.6404)

COSTA FERREIRA - Inoportunidade e inefi
ciência de recursos federais alocados ao setor educa
cional.

(Púg.6405)

CARLOS VINAGRE - Liderança nacional das
ações do Conselho Estadual de Entorpecentes, Pa
rá.

(Pág.6405)

ARNOLDO FIORAVANTE - Dificuldades en
frentadas pelo País na luta entre o atraso histórico
e o desenvolvimento acelerado das grandes potên
cias.

(Pág.6405)

JOSÉ MOURA - Lançamento do Jornal de Peso
queira.

(Pág.6405)

EVALDO GONÇALVES - Emendas apresen
tadas pelo orador, para a realização de obras no
Estado da Paraíba, a projeto de lei sobre abertura
de crédito adicional ao Orçamento Fiscal da União.

. (Pág. 6406)
RITA CAMATA - Indenização em dobro ao

empregado com idade igualou superior a cinqüenta
anos, em caso de rescisão do contrato por parte
da empresa.

(Pág.6407)

ANTÓNIO MARANGON - Obstáculos jurídi
cos, criados pela nova Constituição. à realização
da refonna agrária.

(Pág.6409)

FERES NADER - Inclusão de técnicas de com
bate à infecção hospitalar no currículo das escolas
médicas do País.

(Pág.6410)

CÉSAR MAIA - Questões nacionais a serem
enfrentadas na década de 90.

(Pág.6410)

IVO LECH - Repúdio ao tratamento dispensado
pelo Governo Federal ao Estado do Rio Grande
do Sul.

(Pág.6410)

CARLOS CARDINAL - Concessão de licença
remunerada a empregado no desempenho de cargo
de administração sindical ou de representação pro
fissional, inelusive junto a órgão de deliberação cole
tiva.

(Pág.6411)

GERALDO ALCKMIN FJLHO - Transcurso
do Dia Internacional do Cooperativismo.

(Púg.64I1)

BENITO GAMA - Incoerência entre o discurso
e a prática comercial do Sr. Wolfgang Sauer, Presi
dente da Autolatina.

(Pág. 6411)

CHAGAS NETO - ReplÍdio à tentativa de boi
cote à comercialização da borracha nacional.

(Ng.6411)

MENDES RIBEIRO - Desnecessidade de sacri
fícios do Presidente José Sarney para conclusão do
processo de transição democrãtica.

(Pág.6411)

VICTOR FACCIONI -Desgoverno econômico
financeiro nacional.

(Pág.6412\

EDIVALDO MOTTA - Designação, pela Mesa
Diretora da Casa. de sessão especial para prestação'
de homenagem ao Prof. Felipe Tiago Gomes, inspi
rador e dirigente da Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade - CNEC.

MICHEL TEMER (Pela ordem) - Anúncio da
apresentação de projeto de lei rclativo à produção
de provas na investigação criminal.

(Pág.6391)
(Prestação de compromisso regimental pelo Sr.

Manoel de Oliveira Mata, Deputado pelo PDC do
Estado de Goiãs.)

(Pág.6391)

WILSON CAMPOS - Bicentenário da Revo
lução Francesa.

(Pág.6391)

OSVALDO BENDER - Destinação. pelos De
putados Federais, de percentagem de recursos orça·
mcntãrios para a realização de obras nos municípios.
Solidariedade às reivindicações dos produtores ru
rais presentes em Brasília.

(Pág.6392)

ELIAS MURAD - Instituição, por lideranças
dos farmacêuticos brasileiros reunidos em Brasília,
do Dia Nacioual de Mobilização e de Luta da Cate
goria Farmacêutica.

(Pág.6393)

PAULO RAMOS - Escândalo nas Bolsas de
Valores. Denúncia de corrupção na Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro.

(Pág.6394)

NELTON FRIEDRICH - Urgente definição,
pelo Congresso Nacional, de política agrícola.
Ameaça de descontinuidade do desempenho da Em
brapa.

(Pág.6401)

ROSÁRIO CONGRO NETO - Protesto contra
discriminação a Estados federados contida em pare
cer a projeto sobre abertura de crédito adicional
ao Orçamento Fiscal da União.

(Pág.6401)

ELIEL RODRIGUES - Inclusão dos órgãos fi
lantrópicos destinados à reabilitação de viciados em
drogas entre os contemplados pelo Fundo de Pre
venção, Recuperação e Combate às Drogas.

(Pág.6401)
MANOEL CASTRO - Repúdio à tentativa pre

sidencial de retaliação contra o Congrcsso Nacional.
Tratamento dispensado pelo Conselho Nacional de
Serviço Social ao Centro Evangélico de Recupe
ração Social de Paulo Afonso e ao Clube de Mães
dc Entre Rios.

(Pág.6402)
MAGUITO VILELA - Regozijo pela posse do

Deputado Manoel de Oliveira Mata, do PDC do
Estado de Goiás.

(Pág.6402)

BASíLIO VILLANI - Artigo "O que o Brasil
prccisa é de concorrência", do Sr. José Eduardo
de Andrade Vieira, Presidente do Grupo Bame
rindus, publicado no jornal Gazeta Mercantil, Esta
do de São Paulo. (pág.6402)

MIRALDO GOMES - Carta ao Dr. Aristides
Maltez Filho, de apoio à luta contra o câncer.

(Pág.6403)
VLADIMI~ PALMEIRA - Rejeição. pelo

~ongressoNaclo,,:al, dos vetos presidenciais aos pro
Jetos de ICI relattvos ao valor do salário mínimo
e à nova política salarial. Alternativa aberta à socie
dade brasileira com a candidatura do Deputado Luiz
Inácio Lula da Silva à Presidência da República.

(Pág.6403)

JORGE ARBAGE - Promoção, pelo IBGE,
do Censo Demográfico Brasileiro a cada cinco anos.

(Pág.6388)

SÓLON BORGES DOS REIS - Maior raciona
lidade na aplicação dos recursos destinados à edu
cação.

(Pág.6388)

JONAS PINHEIRO - Sugestões da Frente Am
pla na Agropecuária Brasileira para eficaz comercia
lização da safra de soja.

(Pág.6388)

JESUALDO CAVALCANTI - RealizaçãO em
Corrente, Estado do Piauí, de seminário sobre edu
cação e agropecuária, promovido pela Fundação de
Ensino Superior do Sul do Piauí - Fespi.

(Púg.6388)

JOSÉ GENOÍNO -Solidariedade à Prefeita TeI
ma de Souza Santos, Estado de São Paulo.

-(Pág. 6388)

ENOC VIEIRA - Regulamentação da forma de
pagamento dos ministros de confissão religiosa con
tratados ou transferidos para prestar serviços no ex
terior.

(Pág.6389)

JOSÉ LOURENÇO (Pela ordem) - Inveraci
dade de notícia publicada no jornal Correio Brazi·
liense sobre interferência do orador na demissão do
.Presidente da CHESF. Verdadeiras razões da de
missão do Sr. José Carlos Aleluia.

(Pág.6389)

ALÉRCIO DIAS - "Manifesto à Nação - Acre
Pede Socorro", da Federação das Indústrias do Esta
do do Acre, relativo à paralisação das obras dc asfal
tamento da rodovia BR-364, trecho Porto Velha
Ria Branco.

(Pág.6390)

AMAURY MÜLLER - Irregular uso da palavra
pelo Deputado José Lourenço durante o Pequeno
Expediente. Inconstitucionalidade da pretendida fi
xação, pelo Presidente José Sarney. dos vencimen
tos máximos dos servidores dos Poderes da União.

(Pág.6390)

(Prestação do compromisso regimental pelo Sr.
Paulo Borges Teixeira, Deputado pelo PDC do Es
tado de Goitis.)

(Pág.6390)

JOSÉ COSTA - Inconstitucionalidade da pre
tendida fixação, pelo Presidente José Sarney. dos
vencimentos máximos dos scrvidores dos Poderes
da União.

(Pág.6391l

DARCY DEITOS (Pela ordem) - Anúncio da
apresentação de substitutivo ao Projeto de Lei Com
plementar n" 61.

IV - Pequeno Expediente

lha de locais para depósito intennediário seletivo
de rejeitas radiativos e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 714, de 1989 (do Sr. Vladimir
Palmeira) - Dispõe sobre o reconhecimento do
Centro Educacional Paulo Freire da cidade de Cata
lão-Goiás. como entidade de utilidade pública.

Projeto de Lei n' 906, de 1989 (do Sr. César Cals
Neto) - Dispõe sobre a produção, comercialização,
utilização e fiscalização de produtos de clorofluor
carbono halogenados (CFC 11, 12, 113, 114 e 115
e Halon 1211, 1301 e 2402) e dá outras providências,
nos termos do Protocolo de Montreal.

Projeto de Lei n° 1.456, de 1989 (do Tribunal
Superior do Trabalho) - Cria a 17' Região da Jus
tiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria
Regional do Ministério Público da União junto à

- Justiça do Trabalho, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 1.674, de 1989 (do Tribunal
Superior do Trabalho) - Cria a 18' Região da Jus
tiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho. e dá outras providências.
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MAURO SAMPAIO - Manutenção do Progra
ma de Assistência Alimentar da Associação dos Ser
vidores do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas.

(Pág.6413)

JOSÉ LUIZ DE SÁ - Editorial "Verbo Intransi
tivo", publicado pelo Jornal do Brasil.

(Pág.6414)

JOSÉ GUEDES - Recuperação da rodovia
BR-364.

(Pág.64141

NAPHTALI ALVES DE SOUZA -Contrarie
dade ao pretendido aumento das alíquotas das con
tribuições previdenciárias.

(Pág.6415)

FAUSTO FERNANDES - Asfaltamento da ro·
dovia Transamazônica, trecho Marabá-Itaituba, no
Estado do Pará.

(Pág.6415)

AUGUSTO CARVALHO - Admissão, pela
Caixa Econômica Federal, de novos servidores. .

(Pág.6415)

PAES LANDIM - Liberação de recursos para
a eletrificação rural em municípios piauien.ses.

(Pág.6415)

VILSON SOUZA - Programa partidário do
PSDB restabelecedor da confiança popular num go
verno capaz de dotar o País dos instrumentos neces
sários à superação dos atuais desafios.

(Pág.6416)

ÁTILA LIRA - Necessidade de abertura, pelo
Governo do Estado do Piauí, de canal de negociação
com os professores estaduais.

(Pág.6416)

OSVALDO SOBRINHO - Participação dos
agricultores de Barra do Garça, Estado do Mato
Grosso. no movimento em favor de maior atenção
governamental à economia agrária nacional.

(Pág.6417)

MILTON BARBOSA - Consórcio de entidades
civis e de instituições governamentais para combate
abrangente aos tóxicos.

(Pág.6417)

VALDIR COLATIO - Luta dos trabalhadores
rurais pela reforma agrária.

(1'1I1. 6417)

AGASSIZ ALMEIDA - Transcurso do 30" ani·
versário de fundação da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste.

(Pág.6418)

EDME TAVARES - Transcurso da Data Nacio
nal do Canadá.

(Pág.6418)

CRISTINA TAVARES - Desatino da preten
dida privatização da Cobra Computadores e Siste
mas Brasileiros S.A. Descumprimento pelo Ministro
Antônio Carlos Magalhães, das Comunicações, de
norma constitucional asseguradora de anistia a tra
balhadores demitidos em razão de greve. Inconstitu
cionalidade do Decreto-Lei n' 1.314, de 1974.

(Pág.6418)

NILSON GIBSON - Estado de conservação das
estradasnordestinas. Outorga, ao orador, da Meda
lha do Mérito Rodoviário pela Associação Nacional
das Empresas de Transportes Rodoviários de Carga
-NTC.

(Pág.6419)

ANNA MARJA RATTES - Inconstitucionali
dade de parecer normativo do Ministério da Previ
dência e Assistência Social concessivo de anistia a
devedores inadimplentes.

(Pág.6419)

GANDI JAMIL - Instituição do regime estatu
t~o para os servidores públicos da administração
dueta, das autarquias e fundações.

(Pág.6419)
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FARABULINI JÚNIOR - Urgente contratação
de fiscais previdenciários.

(Pág.6419)

JOSÉ MARANHÃO - Discurso proferido pelo
Senador Humberto Lucena em resposta a campanha
de desmoralização movida pela imprensa contra S.
Ex'

(Pág.6420)

JQNES SANTOS NEVES - Criação da Reserva
Ecológica Municipal das Ilhas Oceánicas de Trin·
dade e arquipélago de Martin Vaz.

(Pág.6420)

MAURO MIRANDA - Criação, pelo Gover
nador Henrique Santillo, Estado de Goiás, de grupo
interdisciplinar para o acompanhamento da questão
do garimpo.

v - Comunicações de Lideranças

(Pág.6421)

EDMILSON VALENTIM - Anúncio da apre
sentação de requerimento ao Ministro das Comuni
càções sobre o descumprimento, pela ECT, de nor
ma constitucional asseguradora de anistia a servi
dores demitidos em razão de greve. Desrespeito à
autonomia sindical pela empresa multinacional Solla
Brasil, de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

(Pág.6421)

ROBERTO BALESTRA - Ausência de plane
jamento econÔmico e vigiláncia governamental na
exportação de madeira em toras. Saudação aos De
putados Manoel Mota e Paulo Borges Teixeira, do
PDC goiano, recém-empossados na Casa.

(Pág.6421)

MAGUITO VILELA - Resultado de pesquisa
de opinião pública indicativo da corrupção como
fator de maior preocupação nacional. Endurecimen
to congressual no combate aos corruptos.

(Pág.6421)

DEL BOSCO AMARAL - Comportamento fas·
cista do Major-Brigadeiro Lauro Ney Menezes, Pre
sidente da Inftaero, em relação à dispensa de servi
dores da empresa.

(Pág.6422)

CÉSAR MAIA - Atuação da bancada federal
do PDT no primeiro período da atual Sessão Legis
lativa.

(Pág.6422)

PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO - Presença de
bispos na Casa para tentativa de aceleração de vota
ção de leis ordinárias e complementares à nova
Constituição. Disposição do Governador Romero
Jueá, de Roraima, de não-cumprimento de mandato
judicial determinativo da retirada de garimpeiros
ocupantes de áreas florestais e indígenas do Estado,
requerido pelo Sr. Fernando César Mesquita, Presi
dente do Ibama.

(Pág.6423)

ADOLFO OLIVEIRA - Repasse de créditos
para a empresa Mendes Júnior, no Iraque. Mani
festo "Aos Médicos" asinado por colegas e amigos
do Dr. Clidenor Torres, Chefe das Clfnicas Cirúr
gicas do Hospital da Lagoa, Estado do Rio de Ja
neiro.

(Pág.6423)

NELSON AGUIAR (Pela ordem) - Anúncio
da apresentação de emenda substitutiva ao Projeto
de Lei n' 506, de 1989.

(Pág.6424)

JOÃO PAULO (Pela ordem) - Descumprimen
to, pela ECT, de norma constitucional asseguradora
de anistia a servidores da empresa demitidos em
razão de greve.

(Pág.6424)

AUGUSTO CARVALHO - Necessidade de
austeridade no trato de questões públicas.

(Pág.6424)
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ARY VALADÃO (Pela ordem) - Destinação
de recursos governamentais para o financiamento
agrícola através do Banco do Brasil.

(Pág.6424)

VICENTE BOGO (Pela ordem) - Manifestação
do Reitor da Universidade de Ijuí, no Estado do
Rio Grande do Sul, por repasses, pelo Governo
Federal, de recursos destinados à implementação
de atividades do órgão.

(Pág.6425)

NELTON FRIEDRICH - Participação do Sena
dor Mário Covas, candidato do PSDB à Presidência
da República. no Fórum Paranaense de Debates,
realizado em Curitiba, no Estado do Paraná.

(Pág.6425)

MILTON REIS (Pela ordem) - Transcurso do
80' aniversário natalício do Sr. Magalhães Pinto,
ex-Governador do Estado de Minas Gerais.

(Pág.6425)
ABIGAIL FEITOSA (Pela ordem) - Descum·

primento, pela Presidência, do horário destinado
aos diversos períodos da sessão.

• (Pág. 6425)

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta à
Deputada Abigail Feitosa.

(Pág.64251

GUMERCINDO MILHOMEM (Pela ordem) 
Repúdio à humilhação imposta pelos Vereadores
de São Carlos, Estado de São Paulo, à Vereadora
pelo PT, Julieta Lui.

(Pág.6425)

ANTONICARLOS MENDES THAME 
Anúncio da apresentação de requerimento de infor
mações ao MinislIo da Fazenda sobre razões da edi
ção da Instrução Normativa n' 49, da Secretaria da
Receita Federal.

(Pág.6426)

VICTOR FACCIONI - Artigo "Méritos do Par
lamentarismo", de Benedicto Ferri de Barros, publi
cado no jornal O Estado de S. Paulo.

VI - Grande Expediente

(Pág.6426)

ABIGAIL FEITOSA - Processo de desnaciona
lização da economia nacional. Participação do PSB
na Frente Brasil Popular de apoio à candidatura
do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência
da República.

(Pág.6428)

SANDRA CAVALCANTI (Pela ordem) 
Anúncio da apresentação de Proposta de Emenda
à Constituição que insitui o regime parlamentar de
governo no País.

(Pág.6428)

(Prestação de compromiso regimental pelo Sr. Ar
naldo Murilo Nogueira Leite, Deputado pelo
PMDB do Estado da Bahia.)

(Pág.6428)

MARCOS FORMIGA - Amparo às micro e pe
quenas empresas.

(Pág.6429)

OSWALDO ALMEIDA - Desafios nacionais
do Programa Energético alternativo - ProálcoQ/.

(Pág.643O)

ADROALDO STRECK - Apoio ao programa
de governo do Senador Mário Covas, candidato do
PSDB à Presidência da República.

(Pág.6432)

PAULO PAIM - Aplausos ao Deputado
Adroaldo Streck pelo discurso proferido no Grande
Expediente. Continuidade da luta do PT pela rev!>
gação da lei regulamentadora do exercício do direito
de greve. Louvor ao Congresso Nacional pela rejei
ção da Medida Provisória n' 63.

(Pág.6432)
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JORGE UEQUED (Pela ordem) - discurso do
Senador Mário Covas proferido na sessão do Senado
Federal do dia 28 do corrente.

(Pâg.6434)

ANTÓNIO MARANGON (Pela ordem) 
Anúncio da apresentação de projeto de lei que regu
lamenta o procedimento processual das ações de
rito sumário.

vn - Encerramento

2- ATAS DA MESA

(Pág.6434)

17' reunião, em 28-6-89
(Pâg.6435)

18' reunião, em 29-6-89

3 - ATOS DA MESA

(pâg.6437)

a) N' 137/89 - declara perda de mandado do
Deputado Felipe Cheide.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

N' 138/89 - dispõe sobre a revalidação do Ato
da Mesa da Câmara dos Deputados

b) Aposentadorias - Jcanette Tremendani San
tos; João José de Castro; João Ramos Sobrinho;
Maria de Lourdes dos Santos.

c) Nomeações - Golda Pietricovsky de Oliveira;
Marcos Bayer; Paulo Ricardo Brincknann.

d) Exoneração - Alcides Gomes Muniz Filho.
e) Designações - Aurenilton Araruna de Almei

da; José Pereira Neto; Gumercindo Valentim; Jay
me Wagner Cândido de Freitas; Sônia Medeiras de
Oliveira; Maria de Lourdes Barbosa e Márcio Arnal
do Gonçalves Borges; Comissão integrada pelos De
putados Fernando Gasparian, Ottomar Pinto, Vic
tor Fontana, Anna Maria Rattes e José Luiz Maia.

4 - ATAS DAS COMISSÕES

(Pág.6439)

a) Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Tu
rismo -14' reunião ordinária em 21-6-89; b) Comis
são de Saúde, Previdência e Assistência Social 
5' reunião em 22·6-89.

Julho de 1989

5 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

(Pâg.6440)

a) Comissão de Constituição e Justiça e Redação;
em 28-6-89;

b) Comissão de Finanças, em 29-6-89;
c) Comissão de Serviço Público, em 28-6-89.

6- ERRATAS

(Pâg.644O)

7 - MESA (Relação de membros)

8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (Relação de
membros)

9 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação de mem
bros)

SUPLEMENTO

Atas da Comissão da Dívida Externa - l' a 7'
reunião e Ata do I Encontro Nacional sobre a Dívida
Externa; Ata da 3' reunião ordinária da Comissão
de Elaboração do Projeto de Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, realizada em 24-11-88;
4' reunião, em 29-11-88, serão publicadas em suple
mento a este Diário.

Ata da 86~ Sessão, em 30 de junho de 1989
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira,

lq Vice-Presidente; Wilson Campos, 2q Vice-Presidente

ÀS 9 HORAS COMPARECEM os SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Edme Tavares
Carlos Colta
Florlceno Paixão

Acre

Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
João Maia - PMDB; Maria Lúcia - PMDB; Nosser
Almeida - PDS.

Amazonas

Beth Azize - PSDB; Carrel Benevides - PTB; Eu
nice Michiles - PFL; José Dutra - PMDB; José Fer
nandes - PDT; Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PMDB; Chagas Neto - PMDB;
Francisco Sales - PMDB; José Guedes - PSDB; José
Viana - PMDB; Raquel Cândido - PDT; Rita Furta
do-PFL.

Parâ

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes - PMDB;
Benedicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre - PMDB;
Dionísio Hage - PFL; Domingos Juvenil - PMDB:
Eliel Rodrigues - PMDB; Fausto Fernandes 
PMDB: Fernando Velasco - PMDB; Gabriel Guer
reiro - PMDB; Gerson Peres - PDS; Jorge Arbagc
- PDS; Mário Martins - PMDB; Paulo Roberto 
PMDB.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL: Ary Valadão - PDS; Edmun
do Galdino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos 
PDC; Moisés Avelino - PMDB; Paulo Mourão 
PDC; Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antonio Gaspar 
PMDB; Cid Carvalho - PMDB; Costa Ferreira -

PFL; Edivaldo Holanda - PL; Eliézer Moreira - PFL;
Enoc Vieira - PFL; Eurico Ribeiro - PRN; Francisco
Coelho - PFL; Haroldo Sabóia - PMDB; José Tei
xeira - PFL; Onofre Corrêa - PMDB; Wagner Lago
-PMDB.

Piauí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS; Jesualdo
Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra - PFL; José Luiz Maia
- PDS: Manuel Domingos - PC do B; Mussa Demes
- PFL; Myriam Portella - PDS; Paes Landim - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Carlos Benevides - PMDB;
Carlos VirgI1io - PDS; César Cals Neto - PSO; Furta
do Leite - PFL; Gidel Dantas - PDC; Haroldo San
ford - PMDB; Iranildo Pereira - PMDB; José Lins
- PFL; Lúcio Alcântara - PDT; Luiz Marques 
PFL; Mauro Sampaio - PMDB; Moema São Thiago
- PSDB; Moysés Pimentel-PMDB; Orlando Bezerra
-PFL: Osmundo Rebouças - PMDB; Raimundo Be-
zerra - PMDB.

Rio Grande do Norte

FI ávio Rocha - PRN; Iberê Ferreira - PFL; Ismael
Wanderley - PTR; Marcos Formiga - PL; Ney Lopes
- PFL; Vingt Rosado - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida - PMDB;
Edivaldo Motta - PMDB; Evaldo Gonçalves - PFL;
Francisco Rolim ; Joáo Agripino - PMDB; José Ma
ranhão - PMDB.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - PDT: Cristina Tavares
-PSDB; Fernando Bezerra Coelho-PMDB; Fernan
do Lyra - PDT; Harlan Gadelha - PMDB; Horácio
Ferraz - PTB; José Carlos Vasconcelos - PMDB;
José Moura - PFL: José Tinoco - PFL; Maurílio
Ferreira Lima - PMDB; Nilson Gibson - PMDB;
Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo· Lima Filho 
PMDB; Paulo Marques - PFL; SalatielCarvalho.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Ferreira - PFL;
Eduardo Bonfim - PC do B; Geraldo Bulhões 
PMDB; José Costa - PMDB; José Thomaz Nonô 
PFL; Roberto Torres - PTB; Vinicius Cansanção 
PFL.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PFL; Gerson Vilas Boas 
PMDB; José Queiroz - PFL; Lauro Maia - PFL;
Leopoldo Souza - PMDB; Messias Góis - PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Ângelo Magalhães - PFL;
Benito Gama - PFL; Celso Dourado - PMDB; Eral
do Tinoco - PFL; Fernando Santana - PCB; França
Teixeira - PMDB; Francisco Benjamim - PFL; Fran
cisco Pinto - PMDB; Genebaldo Correia - PMDB;
Haroldo Lima - PC do B; Jairo Azi - PDC; Jairo
Carneiro - PFL; João Alves - PFL; João Carlos Bace
lar - PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jorge Hage 
PSDB; José Lourenço - PFL; Lídice da Mata - PC
do B: Luiz Eduardo - PFL; Luiz Viana Neto 
PMDB; Manoel Castro - PFL; Marcelo Cordeiro 
PMDB; Milton Barbosa - PDC: Miraldo Gomes 
PDC; Prisco Viana - PMDB; Raul Ferraz - PMDB;
Uldurico Pinto - PMDB; Virgildásio de Senna 
PSDB; Waldeck Ornélas - PFL: Murilo Leite 
PMDB.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos Nevés 
PMDB; Lezio 8athler - PSDB; Nelson Aguiar - PDT;
Nyder Barbosa - PMDB; Rita Camata - PMDB:
Rose de Freitas - PSDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Amaral Netto - PDS; Anna
Maria Rattes - PSDB; Artur da Távola - PSDB;
Benedita da Silva - PT; Brandão Monteiro - PDT;
Carlos Alberto Ca6 - PDT; César Maia - PDT; Deni
sar Arneiro - PMDB; Doutel de Andrade - PDT;
Edmilson Valentim - PC do B; Francisco Dornelles
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Ofício N° 111189

Brastlia. 29 de junho de 1989

Brastlia, 27 de junho de 1989

Do Sr. Deputado Harlan Gadelha, nos seguintes termos.
Or. N' 70/89

Brastlia. 27 de junho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Ex' que o Senhor

Deputado Paulo Ramos passou a integrar a Bancada
do Partido Democrático Trabalhista - PDT, nesta Ca
sa.

Na oportunidade, renovo a V_Ex' protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Vivaldo Barbosa.

Do Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT.
DOS seguintes tenDOS:
Ofício n' 112/89

Brastlia, 28 de junho de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Depu

tado Paulo Ramos para integrar a Comissão de Defesa
do Consumidor e Meio Ambiente, como membro titu
lar.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Vivaldo
Barbosa.

Exm' SI.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cámara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente.

Solicito de V. Ex' a gentileza de retirar de pauta
de apreciação desta Casa, projeto de lei de minha auto
ria, apresentado do dia 13 do corrente, que dispõe sobre
as Colônias Federações e Confederaçôes Nacional dos
Pescadores.

Certo da atenção de V. Ex' para o assunto, renovo
meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Harlan Gadelha.

Do Sr. Deputado Tanan de Castro, DOS seguintes ter.
mos:
GTC-066/89

ExmoSr.
Dep. Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
De conformidade com o art. 56 inciso 11 da Consti

tuição Federal, estamos solicitando a V. Ex'. licença
para tratamento médico a partir do dia 30 de junho
d~ 1989, por um período de 121 (cento e vinte e um)
dIas.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos
de distintas considerações, mui

Atenciosamente, - TARZAN DE CASTRO

DEPARTAMENTO MÉDICO
Atestado

Atestamos que o EX" Senhor Deputado Tarzan de
Castro está enfermo, sob os nossos cuidados médicos
devendo afastar-se de s~as atividades habituais, por IzI
(cento e vIOte e um) dIas. a partir de 30 de junho do
corrente. a fim de submeter-se a tratamento que exige
repouso.

Bra5flia, 31 de maio de 1989. - Dr. Re..uIt MaltoI
Ribeiro, Diretor do Departamento Médico.

Comunicações
Do Sr. Deputado Fábio Feldmann, Vice-Presidente,

no exercíco da Presidência da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Meio Ambiente, nos seguintes ter
mos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da CAmara dos De
putados

11- LEITURA DA ATA
O SR. JOSÉ GENOÍNO, servindo como 2° Secretário,

procede à leitura ata da sessão antecedente, a qual é
sem observações assinada

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. OSVALDO BENDER, servindo como l' Secre·
tário procede à leitura do seguinte.

Brastlia, 28 de junho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex' a indicação

do Deputado Jorge Medauar para Vice-Líder do Parti
do do movimento Democrático Brasileiro - PMDB.

Na oportunidade renovo a V. Ex' protestos de apreço
e consideração. - Deputado Ibsen Pinheiro.

Do Sr. Deputado José Lourenço, Líder do PFL, DOS

seguintes termos:
Ofício n' 89-L-PFU89

1- ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lista

de presença registra o comparecimento de 65 Senhores
Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O SI. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

- PFL; Eduardo Moreira - PMDB; Francisco Küster
- PSDB; Geovah Amarante - PMDB; Henrique Cór·
dova -PDS; Neuto de Conto -PMDB; Renato Via·
nna - PMDB; Valdir Colatto - PMDB; Victor Fon
tana - PFL; Vilson Souza- PSDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck; Adylson Motta - PDS; Amaury
Müller - PDT; Antônio Marangon - PT; Carlos Caro
dinal - PDT; Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro
- PFL; Hermes Zaneti - PSDB; Hilário Braun 
PMDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Irajá Rodrigues 
PMDB; Ivo Lech - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;
João de Deus Antunes - PTB; Jorge Uequed 
PMDB; Júlio Costamilan - PSDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Osvaldo Bender
- PDS; Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB;
Ruy Nedel - PMDB; Telmo Kirst - PDS; Vicente
Bogo - PSDB; Victor Faccioni - PDS.

Amapá

Eraldo Trindade - PFL; Geovani Borges - PFL.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte - PDT; Mar
luce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

111- EXPEDIENTE
Ofícios

Do Sr. Deputado Ibsen PInheiro, Líder do PMDB,
DOS seguintes termos:
OF/GAB/IIN° 145/89

Brastlia, 28 de junho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a V. Ex' o nome da Deputada Rita Furtado

para, na condição de membro suplente, em substituição
ao do Deputado Pedro Canedo, integrar a Comissão
de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os pro
testos do meu elevado apreço. - Deputado José Lou
renço.

Do Sr. Deputado Vivaldo BarIIosa, Líder do PDT,
1108 seplates te.,...:

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Dêlio Braz - PMDB;
Iturival Nascimento - PMDB; João Natal- PMDB;
Lúcia Vânia - PMDB; Maguito Vilela - PMDB; Ma
noel Mata; Mauro Miranda - PMDB; Naphtali Alves
de Souza - PMDB; Paulo Borges - PMDB; Roberto
Balestra - PDC; Tarzan de Castro - PDC.

DIstrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro 
PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat 
PFL; Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sigmaringa
Seixas - PSDB; Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sucena 
PTB; Jonas Pinheiro - PFL; José Amando - PMDB;
Júlio Campos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Ro
drigues Palma - PTB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil- PFL; Ivo Cersósimo - PMDB; Josê
Elias - PTB; Juarez Marques Batista - PSDB; Levy
Dias - PFL; Rosário Congro Neto - PMDB.

ParaIIlI

Alarico Abib - PMDB; Alceni Guerra -PFL; Basi
lio Villani - PTB; Darcy Deitos - PMDB; Dionísio
Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski - PTB; Euclides
Scalco - PSDB; Hélio Duque - PMDB; José Carlos
Martinez - PRN; Jovanni Masini - PMDB; Nelton
Friedricb - PSDB; Renato Bernardi - PMDB; Tadeu
França - PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Alysson Paulinelli - PFL;
Bonifácio de Andrada - PDS; Célio de Castro 
PSDB; Chico Humberto - PDT; Christóvam Chiaradia
- PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Elias Murad
- PTB; Geneseo Aparecido - PMDB; Ibrahim Abi-
Ackel - PDS; Israel Pinheiro - PMDB; João Paulo
- PT; José da Conceição - PMDB; Lael Varella 
PFL; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto Rodri
gues - PMDB; Luiz Leal - PMDB; Mário Assad
- PFL; Maurício Campos - PFL; Mauro Campos 
PSDB; Mello Reis - PDS; Milton Lima - PMDB;
Milton Reis - PMDB; Octávio Elísio - PSDB; Paulo
Almada - PMDB; Paulo Delgado"":' PT; Raul Belém
- PMDB; Roberto Brant - PMDB; Ronaro Corrêa
- PFL; Rosa Prata - PMDB; Saulo Coelho - PFL;
Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck - PMDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho ; Agripino de Oliveira
Lima - PFL; Antoniocarlos Mendes Thame - PSDB;
Antônio Perosa - PSDB; Aristides Cunha - PSC;
Arnold Fioravante - PDS; Bete Mendes - PMDB;
Cunha Bueno - PDS; Del Bosco Amaral - PMDB;
Dirce Tutu Quadros - PSDB; Ernesto Gradella 
PT; Farabulini Júnior - PTB; Fausto Rocha - PRN;
Florestan Fernandes - PT; Francisco Amaral 
PMDB; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho
- PSDB; Gumercindo Milhomem - PT; José Carlos
Grecco - PSDB; José Genoíno - PT; Koyu Iha 
PSDB; Luiz Gushiken - PT; Manoel Moreira 
PMDB; Michel Temer - PMDB; Nelson Seixas 
PDT; Paulo Zarzur - PMDB; Plínio Arruda Sampaio
- PT; Ralph Biasi - PMDB; Robson Marinho 
PSDB; Sólon Borges dos Reis - PTB; Tidei de Lima
- PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB; Tito Costa
-PMDB.

- PFL; Gustavo de Faria; Jayme Campos - PRN;
José Carlos Coutinho - PL; José Luiz de Sá - PL;
José Maurício - PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Már
cio Braga - PMDB; Messias Soares - PMDB; Miro
Teixeira - PDT; Nelson Sabrá - PRN; Oswaldo Al
meida - PL; Paulo Ramos -; Sandra Cavalcanti 
PFL; Sérgio Carvalho - PDT; Vladimir Palmeira 
PT.

Santa Catarina

AlelUlJldre Puzyoa - PMDB; Ant6niocarlos Konder
Reis - PDS; Artenir Werner - PDS; Cláudio Ávila
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Nos termos regimentais requeiro a V. Ex' a distri
buição a este Órgão Técnico do Projeto de Lei n' 1.550,
de 1989, de autoria do Deputado Jorge Arbage, que
"dispõe sobre a participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Orgãos da Administração Direta da
União, no resultado da exploração de petróleo (Art.
20, Parágrafo Primeiro da Constituição Federal)" ao
qual foram anexados os Projetos de Lei n'" 1.920/89,
2.127/89,2.344/89 e 2.676/89, tendo em vista tratar de
matéria da competência desta Comissão. Termos em
que pede deferimento.

Brasília-DF, 27 de junho de 1989. -Deputado Fábio
Feldmann.

Do Sr. Deputado João Natal, nos seguintes termos:

Brasília, 28 de junho de 1989

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
BrasílialDF

RECONSTITUIÇÃO DE
PROJETO DE LEI N' 2.012/89

Senhor Presidente,
Cumpre-me eomunicar a Vossa Excelência o extravio

do Projeto de Lei da Câmara n' 2.012, de 1989, resul
tante da Mensagem n' 004/89, do Ministério Público
da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho
da 18' Região, com sede na cidade de Goiânia e juris
dição em todo o território do Estado de Goiás, de cujo
projeto sou Relator.

Assim sendÇl, solicito de Vossa Excelência sedigne
de determinar a reconstituição do referido Projeto, para
o que, apresento em anexo o respectivo Avulso, lista
gem fornecida pela Sinopse e cópia dos demais docu
mentos que o originaram.

Neste ensejo, reitero a Vossa Excelência testemunho
de apreço e alta consideração. - Deputado João Natal,
Relator.

Do Sr, Deputado Floriceno Paixão, nos seguintes ter
mos:

Brasília, 20 de junho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a desanexação do Projeto

de Lei n' 1.759/89, anexado equivocadamente ao Proje
to n' 1.045/88, ambos de minha autoria, visto que o
primeiro diz respeito à previdência complementar pri·
vada, enquanto que o segundo trata de alterar dispo
sitivo da Lei Orgânica da Previdência Social, de caráter
público.

Atenciosas saudações - Deputado Floriceno Paixão.

Do Sr. Deputado Francisco Küster, nos seguintes ter·
mos:

Brasília, 27 de junho de 1989
Exm' SI.
Deputado Paes de Andrade
DD, Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência so

licito a especial atenção no sentido de determinar a
redistribuição às comissões técnicas da Casa o Projeto
de Lei n' 7934/86, oriundo do Senado Federal c que
foi sobrestado nos termos do art. 7 do Ato da Mesa
n' 01187, de 12 de março de 1987.

Certo da atenção de Vossa Excelência, colho do ense
jo para reiterar meus protestos de estima e apreço.

Cordialmente, - Deputado Francisco Küster,

Do Sr. Deputado Nelson Seixas, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

O infra-assinado, Deputado Nelson Seixas, à vista
de tramitação adiantada do PL n' 1.111/88 e outros,
relativos à regulamentação do art. 203 item V, da Cons
tituição, requer a Vossa Excelência se digne prover
a retirada de pauta do PL n' 2.369/89 de sua autoria.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Nestes termos,
Pede deferimento
Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. - Deputado

Nelson Seixas.

Do Sr. Deputado Jalles Fontoura, nos seguintes ter
mos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos De
putados
DD. Deputado Paes de Andrade

Jalles Fontoura, Deputado Federal pelo Partido
Frente Liberal - PFL, representante do Estado de
Goiás, vem expor e requerer a Vossa Excelência o se
guinte:

1 - Premido por circunstâncias de ordem pessoal,
o requerente encontra-se, presentemente, em condições
de saúde que impõem cuidados e acompanhamento mé
dico especial, por prazo não inferior, de imediato, a
5 (cinco) dias.

2 - De outro lado, é certo que as circunstâncias de
caráter particular, acima referidas, deverão perdurar
por tempo mais prolongado.

3 - Tal situação aconselha meu afastamento tempo
rário do exercício do mandato.

4-Assim, nos termos do art. 127, item m, combi
nado com o disposto no art. 244, itens H e IH do Regi
mento Interno, é o presente para requerer a Vossa
Excelência concessão de licença por 125 (cento e vinte
c cinco) dias, sendo 5 (cinco) dias para tratamento de
saúde e 120 (cento e vinte) dias para tratar de interesses
particulares, renunciando desde já à remuueração quc
viesse a fazer jus, a partir da concessão, pelo afasta
mento qnanto ao primeiro motivo.

Nestes termos,
Pede deferimento
Brasília, 29 de junho de 1989. - Deputado Jalles

Fontoura

Do Sr. Deputado Ney Lopes, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos De
putados

Ney Lopes, Deputado Federal infra-assinado, pelo
presente, vem requerer a Vossa Excelência a devolução
do projeto de decreto legislativo de autoria do signatário
de n' 85/89.

Pede deferimento
Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. -Ney Lopes.

Do Sr. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câ
mara dos Depntados, nos seguintes termos:

Comunico à Casa que em virtude de vaga ocorrida
na representação do Estado de São Paulo, pelo Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, preencheu a
vaga, como efetivo, o Depntado Hélio Rosas.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Deputado Paes
de Andrade.

Do Sr. Depntado Tito Costa, nos seguintes termos:

Brasília, 29 dc junho de 1989

AS, Ex'
Dep. Pacs de Andrade
MD Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex', para os devidos fins, que nesta

data assumo a cadeira de Deputado Federal, como re
presentante de São Paulo (PMDB), em virtude de vaga
aberta na representação paulista.

Apresento-lhe meus protestos de estima e conside
ração. - Tito Costa.

Do Sr. Deputado Paulo Ramos, nos seguintes lermos:

SI. Presidente da Câmara dos Deputados,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,

que me filiei. ao Partido Democrático Trabalhista 
PDT.

Atenciosamente, - Paulo Ramos.
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Requerimentos

REQUERIMENTO DE CPI
N'12/89

(Dep. Airton Sandoval)

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar a qnestiio do álcool, a situação do
Programa Nacional do Álcool - Proálcool, e suas
distórçiies.

Com fulcro no § 3' do art. 58 da Constituição Federal
e nos termos do art. 36 do Regimento Interno, reque
remos a Vossa Excelência seja constituída uma Comis
são Parlamentar de Inquérito para apurar a questão
do álcool, a situação do Programa Nacional do Ãlcool
- Proálcool, e suas distorções, com especial ênfase
para os seguintes itens:

I - as razões de permanente perda de credibilidade
do Programa;

II - reavaliação, com transparência, do Programa;
III - medidas para assegurar uma permanente dispo

nibilidade de álcool nos postos de abastecimento e uma
adequada reserva de segurança;

IV - evitar que se coloque em risco um projeto de
alcance estratégico e não apenas energético ou econô
mico;

V - as reais causas do descompasso da produção de
veículos com a produção do álcool;

VI - análise detalhada das planilhas justificadoras
do custo do álcool e da gasolina;

VII - se há necessidade preponderante de introdu
ção de percentual de gasolina no álcool;

VIII - se o início do Programa o diferencial de preço
entre o álcool e a gasolina era de 35% porque esse
índice baixou para 25%;

IX - procurar formas de entendimento entre o setor
público e o setor privado para devol ução da tranqüi
lidade ao mercado;

X - instituir relação adequada entre a produção
anual de veículos a gasolina e de veículos a álcool;

XI - se houve prejuízos para os veículos a álcool
em decorrência da falta de álcool nos postos de abasteci
mento e das diferentes notícias negativistas veiculadas
pela imprensa;

XII - qual será a política governamental dos com
bustíveis veiculares;

XIrr - quais as providências a serem adotadas para
tornar o Programa irreversível c imune a depredações
de diferentes áreas;

XIV - quais as pressões das empresas petrolíferas
estrangeiras e da própria Petrobrás para inviabilizar
o Programa.

A Comissão em questão deverá funcionar pelo prazo
de 120 (cento e vinte) sessões e será composta de 20
(vinte) membros e respectivos suplentes.

Justificação

O Programa Nacional do Álcool foi sempre vitorioso.
Constituiu, nos últimos anos, o testemunho vivo da
capacidade de realização do povo brasileiro. Ninguém
tem dúvida de sua eficácia, sobejamente comprovada
e, o que é mais importante, sempre independeu de
divisas externas.

As vendas dos veículos a álcool decolaram em 1983
e, o sucesso foi tal que, em 1988, 88,4% dos veículos
vendidos no mercado interno utilizavam o motor movi
do a álcool.

Apesar de todo esse sucesso, o processo de torpedea
mento do Proálcool começou no ano passado, quando
as vendas começaram a cair, em decorrência de diminui
ção, estabelecida pelo Governo, de 35% para 30% rb
diferencial de preço entre o álcool e a gasolina. Não
satisfeito, o governo baixou ainda mais esse índice para
25% em janeiro último, eliminando praticamente a eco
nomia proporcionada pelo álcool, que é mais bararo
e rende menos,

O Prmílcoo! foi realidade que respondeu e responde
à escassez de petróleo e utiliza nossa própria tecnologia
para acelerar o uesenvolvimento do Brasil, além de
abrir milhares de empregos, tlc fixar mão-de-obra no
meio rural e de reduzir drasticamente nossas impor
tações de petróleo.

Apesar di~so, a impn:nsa C0Il1Ct;0ll a veicular notícias
negativistas sohre {J Pn);ill"(){JI, CIlITllh()radas pela cons
tante falta do produto IH" 1'0'1o, de abastecimento,
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lançando dúvidas, insegurança e incredibilidade sobre
um Programa da maior significação nacional.

Pelas razões expedidas, requeremos a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para examinar
a real situação do Programa Nacional do Álcool, objeti
vando a correção de suas atuais distorções.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. - Airton
Sandoval - Jofran Frejat - Ziza Valadares - José
Tbomaz Nonô - Vladimir Palmeira - Delfim Netto
- Renato Jonhsson - Airton Cordeiro - Alexandre
Puzyna - Max Rosenmann - Darcy Pozza - Saulo
Coelho - João Agripino - Ronaro Côrrea - Antônio
Ferreira - João Paulo - Manuel Domingos - Paulo
Roberto - Abigail Feitosa - Ivo Mainardi - Freire
Júnior - Antônio Britto - Eurico Ribeiro - Carlos
Virgtlio - Valmir Campelo - Etevaldo Nogueira 
Paulo Mincarone - Roberto Brant - Luiz Viana Neto
- Júlio Campos - Ernesto Gradella - Doutel de
Andrade - Flávio Rocha - Cláudio Ávila - Mário
Martins - Álvaro Antônio - Carlos Vinagre - Ubira
tan Spinelli - Milton Reis - Francisco Amaral 
Ademir Andrade - Fausto Rocha - Antônio Salim
Curiati - Eliezer Moreira - Antero de Barros - Ru
bem Branquinho - Bete Mendes - Robson Marinho
- Antônio Gaspar - Elias Murad - Gastone Righi
- Basílio Villani - Fábio Raunheitti - Féres Nader
- Roberto Augusto - Roberto Jeffersson - Luiz Mar-
ques - Renato Bernardi - Átila Lira - Miraldo Go
mes - Gonzaga Patriota - Hélio Manhães - Jesualdo
Cavalcanti - Maria de Lourdes Abadia -Chagas Neto
- Sigmaringa Seixas - Vilson Souza - Harlan Gade
lha - José Genoíno - Stélio Dias - Santinho Furtado
- Nilson Sg!,arezi - José Egreja - Ralph Biasi 
Nelton Friedrich - Jayme Paliarin - Chico Humberto
- Antônio de Jesus - Jovanni Masini - Hilário Braun
- Vicente Bogo - Fernando Bezerra Coelho - Rita
Camata - Luiz Soyer - Leur Lomanto - Plínio Mar
tins - José Dutra - Maguito Vilela - Délio Braz
- Levy Dias - Amaury Müller - Francisco Diógenes
- Francisco Küster - José Tinoco - Lael Varella
- Haroldo Sabóia - Christóvam Chiaradia - Pedro
Canedo - Myriam Portella - Antônio Perosa - Ger
son Marcondes - Fernando San!'Anna - Dionísio Ha
ge - Francisco Dornelles - Rospide Neto - Marcelo
Cordeiro - Samir Achôa - Del Bosco Amaral 
Aloysio Chaves - Horácio Ferraz - Victor Fontana
- Maunlio Ferreira Lima - José Serra - Agripino
de Oliveira Lima - Osmar Leitão - Jesus Tajra 
Arnaldo Martins - Marluce Pinto - Onofre Côrrea
- Henrique Córdova - José Viana - Milton Lima
- Assis Canuto - José Guedes - Genebaldo Côrrea
- Sérgio Werneck - Mendes Ribeiro - Bonifácio
de Andrada - Marcos Formiga - Chagas Duarte 
Eliel Rodrigues - Moisés Avelino - Eraldo Trindade
- Costa Ferreira - Francisco Rolim - Wagner Lago
- Arnaldo Prieto - Genésio de Barros - João Natal
- Beth Azize - Márcia Kubitschek - Jalles Fontoura
- Eduardo Moreira - José da Conceição - Ézio Fer-
reira - Rodrigues Palma - Mello Reis - Marcos
Queiroz - Arnaldo Moraes - Alceni Guerra - Eduar
do Siqueira Campos - Neuto de Conto - Artenir
Werner - Nestor Duarte - Luiz Leal - Milton Bar
bosa - Antônio'Carlos Konder Reis - Darcy Deitos
-Michel Temer - Lurdinha Savignon - Ruy Nedel
- Paulo Mourão - Dionísio Dal Prá - Theodoro
Mendes.

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO
N' 50/89

(Dep. Roberto Balestra)

Solicita seja convocado o Senhor Ministro de Es
tado das Minas e Energia, a fim de prestar esclareci
mentos sobre o escândalo que envolveu a Petrobrás
Distribuidora.

Requeremos, ouvido o plenário, a convocação do
Sr. Ministro das Minas c Energia. com fundamento
do disposto no arl. 50 da Constituição, para prestar
esclarecimentos sobre as alterações na política da gaso
lina e do álcool e sobre o escândalo que envolveu a
Petrobrás Distriboidora.
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Justificação

Sabe-se que o diferencial de preços entre gasolina
e álcool automotivos sofreu, recentemente, radical alte
ração, bem assim foram estimuladas as montadoras a
produzir maior volume de veículos automores movidos
a gasolina, sem que o País tivesse conhecimento dos
objetivos que o Ministério das Minas e Energia, me
diante tal política pretende atingir.

É, por igual, matéria de grande interesse público,
as providências que estejam sendo tomadas pelo Minis
tério, sob cuja jurisdição se encontra a Petrobrás, para
rápida e completa elucidação do escãndalo rumoroso
que envolveu a Petrobrás Distribuidora e a pronta e
enérgica punição de todos os culpados, sem distinção
nem exclusões de qualquer natureza.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1989. - Roberto
Balestra,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 243/89

(Dep. Adroaldo Streck)
Solicita inronnações ao Ministro do Desenvolvi·

mento, da Indústria e do Comércio, sobre o Progra
ma Nacional do Àleool (Proálcool).

Excelentíssimo Senhor Presidente da Cãmara dos De
putados:

Na forma do disposto no art. 50, § 2", da Constituição
Federal, combinado COm art. 127, inciso 11, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência se digne determinar o encaminha
mento de Requerimento de Informações ao Ministro
do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio para
que responda às seguintes perguntas: ,

1') Da criação do Programa Nacional do Alcool
(Proálcool) até a presente data qual tem sido, ano a
ano, a evolução da produção de álcool combustível e
qual a evolução, também ano a ano, do seu consumo
interno e das exportações?

2') Qual a previsão para os próximos anos da produ
ção deálcool combustível e do seu consumo interno'

3') Do valor final do litro do álcool combustível,
quanto por cento corresponde a subsídios do governo?

4') Tendo em vista os problemas enfrentados hoje
pelo Proálcool, quais as diretrizes do programa a curto
e médio prazos?

5') Sob o aspecto econômico, a médio e longo prazos
qual a viabilidade da continuidade do Proálcool?

Justificação

O Programa Nacional do Àlcool (Proálcool) foi cria
do em 1975 pelo Decreto n' 76.593, assinado em novem
bro daquele ano pelo então Presidente Ernesto Geisel.
Nasceu da preocupação do Governo brasileiro com no
vas alternativas energéticas, diante dos aumentos cons
tantes do petróleo no mercado internacional, e que
ameaçavam todos os setores da vida econômica do país.

No início do programa, no entanto, não se teve gran
des evoluções. Ocorreram muitas incertezas, principal
mente nos primeiros três anos. O projeto passou a ser
atacado de todos os lados. Alegava-se a sua inviabi
lidade. Criticava-se a possibilidade de o Brasil fabricar
motores que funcionassem exclusivamente a álcool. O
projeto, enfim, quase que congelou.

Foi mesmo só em 1979 que o Proálcool passou a
ser encarado como viável e até necessário para se evitar
que o país se tornasse vulnerável, diante da segunda
crise do petróleo que o mundo enfrentava. Naquele
ano o barril de petróleo, comercializado antes pelos
países produtores por 12 dólares, passou para perto
de 34 dólares.

Iniciava-se em 1979, com isto, a segunda fase do
Proálcool, acelerando-se as decisões que diziam respei
to a esse programa, diante da iminência da falta de
petróleo. No dia 4 de maio daquele ano, o álcool hidra
tado passou a ser vendido como comhustÍvel em postos
de algumas capitais. Desde então. o Brasil começou
a conviver com os carros a álcool. Os temores que em
determinado momento contagiou o país passaram a
ser desfeitos, principalmente com o anúncio por parte
do Governo de um conjunto de incentivos para os usuá
rios. O Proálcool foi-se consolidando.

Assim, esse produto surgiu inicialmente como solu
ção nacional para a dependência extcrna em termos
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de petróleo importado. Segundo estudos do Banco
Mundial. principal incentivador do programa, o preço
do petróleo sofreria uma elevação em torno de 3%
até o ano 2000, enqunto o Governo brasileiro estimava
redução dos custos de destilação do álcool.

Dessa forma, o programa se desenvolveu de tal ma
neira que hoje cerca de 85% da frota brasileira de veícu
los é movida a álcool.

Mas as projeçôes do Bird e do Governo não se confir
maram. O preço do petróleo não aumentou, pelo con
trário, diminuiu, e os custos de produção do álcool
combustível se mantiveram nos mesmos níveis. Por isso.
chegamos, segundo dados da petrobrás, à situação de
o barril de álcool custar em média 42 dólares, enquanto
o petróleo no mercado externo custa cerca de 20 dóla
res, e é oferecido em abundância. O álcool tornou-se
caro e escasso, enquanto sobra gasolina, forçando a
sua exponação por preços abaixo do custo.

Estamos, portanto, diante de um impasse. É preciso
reavaliar o Proálcool, pois a opção energética para o
País que se vislumbrava inicialmente está se tornando
num grande problema nacional. Embora custando o
dobro do preço da gasolina, o álcool tem que ser vendi
do mais barato, representando um grande potencial in
flacionário. .

O Proálcool necessita urgentemente de ajustes. É
o que se constata a olho nu diante da recente falta
do produto nos postos de combustíveis. Isto foi apenas
um sintoma da gravidade do problema. É preciso que
se ouça o que tém a dizer aqueles que pregam o congela
mento dos investimentos no Proálcool e a alocação de
recursos para outras alternativas energéticas. Será que
investimentos em programas na área do carvão mineral,
carvão vegetal, gás natural, petróleo, xisto e outros
não seria mais coerente do ponto de vista económico
e mais benéfico para a sociedade como um todo?

O presente requerimento de informações visa, por
tanto, a obtenção de dados oficiais sobre a evolução
da produção e consumo de álcool, como também a
previsão dessa relação produçâo/consumo para os próxi
mos anos. Dessa forma poderemos analizar friamente
qual a atual situação do programa. Até porque se tem
notícias de que em 1990 o abastecimento de álcool será
problemático, uma vez que o consumo continuará cres
cendo ao mesmo tempo em que a sua produção perme
nacerá a mesma.

No que diz respeito aos subsídios do Governo, não
se têm dados precisos. Aqueles que são divulgados pela
imprensa não podem ser levados muito em conta, já
que além dos incentivos diretos deve-se levar em consi
deração aqueles indiretos, que se dáo, p. ex., por meio
de juros baixos, e que devem ser inclídos como parte
de subsídio. Só os órgãos oficiais dispõem desses dados.
Por isso a inclusão também desse questionamento.

Se o Proálcool se encontra numa encruzilhada, o que
então pretende o Governo fazer? Essa é uma pergunta
cuja resposta interessa a quase totalidade dos brasi
leiros, pois serão atingidos direta ou indiretamente por
qualquer modificação substancial no programa.

Por fim, se a sua viabilidade econômica é contestada
por muitos, diante, inclusive, dos dados acima aventa
dos, até quando o programa poderá ser mantido'

Resposta para essas perguntas são de suma impor
tãncia, pois afinal o consumidor foi induzido a comprar
carros a álcoo) com base nos incentivos do Governo
e agora começa a sentir que os benefícios antes alardea
dos aos quatro ventos não são bem assim como de dizia.

Sala das Sessões, 30 de maio de 1989. - Deputado
Adroaldo Streck.

I - Relatório

O Senhor Deputado Adroaldo Strek dirige expedien
te à Mesa, solicitando o encaminhamento de pedido
de informações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento
da Indústria e do Comércio, a fim de obter resposta
às seguintes indagações:

P) Da criação do Programa Nacional do Aknul
(Proálcool) até a presente data qual tem sido.' an" a
ano, a evolução da produçáo de c.ílcllol ,:umbllsüvL'1 ('
qual a evoluç<lo, tamhém ano a ano, do "eu cnll"lLll\1

interno e das exportações!
2°) Qual a previsão para os pnjximos "110" da Plü!l'

ção de álcool combustível e do seu consumo inh:rn(':
39) Do valor final do litro do "leool combuSlí\'cl

quanto por cento corresponde a suhsídio do GO\'Lrcp"
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4') Tendo em vista os problemas enfrentados hoje
pelo Proálcool, quais as diretrizes do programa a curto
e médio prazos?

5') Sob o aspecto econômico, a médio e longo prazos
qual a viabilidade da continuidade do Proálcool?

Ao fazer a justificação da proposta, o requerente
descreve o hist6rico do Proálcool dcsde a sua criação
em 1975, ressaltando que o programa se desenvolveu
de tal maneira que hojc ccrca de 85% da frota brasileira
de veículos é movida a álcool. Entretanto; continua,
o álcool tornou-se caro e escasso, enquanto sobra gaso
lina, forçando a sua exportação por preços abaixo do
custo.

Afirma cstarmos diante de um impasse e fala da ne
cessidade de reavaliação do Proálcool, que está preci
sando urgentemente de ajustes. Acrescenta que embora
custando o dobro do preço da gasolina, o álcool vem
sendo vendido mais barato, representando um grande
potencial inflacionário.

Por fim, argumenta que as respostas ora requeridas
são de suma importância, pois afinal o consumidor foi
induzido a comprar carros a álcool com base nos incen
tivos do governo e agora começa a sentir que os bene
fícios antes alardeados aos quatro ventos não são bem
assim como se dizia.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição tem amparo constitucional e regimental
e, por isso, o nosso voto é por seu encaminhamento,
nos termos do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989
- Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requcrimento de
Informação n' 243/89, formulado pelo Senhor Deputado
Adroaldo Streck ao Senhor Ministro do Desenvolvi
mento, da Indústria e do Comércio, sobre o Programa
Nacional do Álcool (Proálcool).

Brasília, 29 de junho de 1989. -Hélio Dutra Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 244/89

(Dep. Plínio Arruda Sampaio)

Solicita informações ao Ministro do Interior sobre
autorizações irregulares de desmatamento no Acre.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art, 50, § 2' da Consti

tuição Federal e do art. 130 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja solicitado através do Exce
lentíssimo Senhor Ministro do Interior, ao Instituto do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
na pessoa de seu Secretário, Dr. Fernando César Mes
quita, O seguinte:

1. Informações a respeito da concessão, pela agência
local, do antigo IBDF, de autorização para o corte de
madeira no Seringal Guanabara, Guanabarinha e/ou
Fazenda Paloma, respondendo às seguinte perguntas:

- O requerente apresentou documento de proprie
dade das terras que pretendia desmatar? Que funcio
nário verificou a autenticidade desse documento? Qual
o número de registro dessa propriedade e sua locali
zação precisa?

- Qual o funcionário que realizou a vistoria de verifi
cação de ausência de moradores e espécies vegetais
de corte proibido na área a ser desmatada? Em quc
dia foi feita a vistoria e como foi a mesma realizada?
De que meios esse funcionário dispõe para realizar esse
trabalho? Há projeto de remanejamento? (Anexar có
pia).

2. Informações sobre a existência de sindicâncias
ahertas contra funcionários do antigo lBDF, scdiados
no Acre, por autorizações irregulares de desmatamen
to. Citar o nome dos funcionários indiciados.
3. Informações sobre eventual autorização concedida
à firma de navegação e cabotagem CONAMAR, sua
subsidiária Santana Empreendimentos c scu prcposto
local, Marmude Cameli e Cia. Lida., para desmata-
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mento de áres da reserva indígena dos Kampa do rio
Amônia, do rio Tejo e outras áreas na região de Cru
zeiro do Sul, respondendo especialmente à seguinte per
gunta:

- Há estudos suficientes para demonstrar que esse
desmatamento, a ser realizado em área dos mananciais
hidrográficos da região, não porá em risco esses recursos
naturais?

Justificação

O presente pedido de informações resulta da visita
que empreendemos ao Acre, como integrantes da comi
tiva que a Ação pela Cidadania enviou àquelc Estado
com os seguintes objetivos:

- identificar os fatores que determinam a escalada
de violência que ali se verifica contra os direitos dos
cidadãos~

- denunciar às autoridades os abusos. irregularida
des e insuficiências administrativas que estão provo
cando essas lesões aos direitos:

- propor ações destinadas a assegurar o cumpri
mento da lei.

Ele faz parte de uma série de requerimentos, dirigidos
a diferentes órgãos da Administração Federal, mediante
os quais buscam-se esclarecimentos para darconseqüên
cia àquele trabalho.

Sala das Sessões, de maio de 1989. - Plínio Arruda
Sampaio, Líder do PT - Sigmaringa Seixas, PSDB/DF
- José Carlos Sabóia, PSB/MA - António Marangon,
PT/RS.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com base no que dispõe o § 2', art. 50, da Consti
tuição Federal, combinado com o art. 130 do Regimento
Interno, o ilustre Deputado Plínio Arruda Sampaio soli
cita seja encaminhado, através do Sr. Ministro do Inte
rior, ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, pedido de esclarecimentos nos
seguintes termos:

1. Informações a respeito da concessão. pela agência
local, do antigo IBDF, de autorização para o corte de
madeira no Seringal Guanabara. Guanabarinha e/ou
Fazenda Paloma. respondendo às seguintes perguntas:
• - O requerente apresentou documento de proprie

dade das terras que pretendia desmatar? Que funcio
nário verificou a autenticidade desse documento? Qual
o número de registro dessa propriedade e sua locali
zação precisa?

-Qual o funcionário que realizou a vistoria de verifi
cação de auséncia de moradores e espécies vegetais
dc corte proibido na área a ser desmatada? Em que
dia foi feita a vistoria e como foi a mesma realizada?
De que meios esse funcionário dispõe para realizar esse
trabalho? Há projeto de remancjamento? (Anexar c6
pia).

2. Informações sobre a cxistência de sindicâncias
abertas contra funcionários do antigo IBDF. sediados
no Acre, por autorizações irregulares de desmatamen
to. Citar o nome dos funcionários indiciados.

Na justificação, o requerente indica que a iniciativa
resulta da visita que empreendeu ao Acre, como inte
grante da Comitiva que a Ação Cidadania enviou àquele
Estado, com objetivos de identificar os fatores que dc
terminam a escalada de violência que ali se verifica
contra os direitos do cidadüo; denunciar às autoridades
os abusos, irregularidades c insuficiências administra
tivas que estão provocando essas lesões aos direitos;
e propor ações destinadas a assegurar o cumprimento
da lei.

É o relatório.

1\ - Voto do Relator

A proposiç"o tem apoio nos dispositivos que regem
a materia. Assim. manifestou-me por seu encaminha
mento, nos termos do pedido.

Sal:! das Rcuni<Íes da Mesa, 2g de junho de Ig89.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na rcuni"o de hoje, aprovou o parecer do
relator. pelo encaminhamento do requerimento de in
formaçáo o" 2441H9, formulado pelo Senhor Deputado

Julho de 1989

Plínio Arruda Sampaio ao Senhor Ministro do Interior,
sobre autorizações irregulares de desmatamento no
Acre.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 245/89

(Dep. Plínio Arruda Sampaio)

Solicita informações ao Ministro das Relações Ex
teriores sobre o Tratado de Petrópolis e a situação
de brasileiros que vivem em território boliviano.

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 50, § 2" da Consti

tuição Federal, do art. 130 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao Ministro
das Relações Exteriores, Exrn' Sr. Dr. Roberto Costa
de Abreu Sodré, as seguintes informações:

1. Qual o entendimento que tem sido dado às cláu
sulas do Tratado de Petr6polis, que firmou a soberania
brasileira no Acre, acerca da circulaçáo de pessoas e
bens bolivianos no Brasil e vice-versa? É legal o ingresso
de pessoas e bens bolivianos no Acre sem qualquer
registro de entrada e saída ou a expedição de documento
pela autoridades policial brasileira?
. 2. Tem o Ministério das Relações Exteriores, co
nhecimento de que, cerca de 12.000 famílias brasileiras
vivem em território boliviano, na fronteira acreana de
nosso País com a Bolívia? Possui O Brasil, consulado
ou algum tipo de serviço diplomático para prestar assis
tência a esses brasileiros no exterior? Em que condições
funciona esse consulado?

Justificação

O presente pedido de informações resulta da visita
que empreendemos ao Acre, como integrantes da comi
tiva que a Açáo pela Cidadania enviou àquele Estado
com os seguintes objetivos:

- identificar os fatores que determinam a escalada
de violência que alí se verifica eontra os direitos dos
cidadãos;

- denunciar às autoridades os abusos, irregularida
des e insuficiecias administrativas que est"o provocando
essas lesões aos direitos:

- propor ações destinadas a assegurar o cumprimen
to da lei.

Ele faz parte de uma série de requerimentos, dirigidos
a diferentes órgãos da Administração Federal. mediante
os quais buscam-se esclarecimentos para darconseqüên
cia àquele trabalho.

Sala das Sessões, de maio de 1989. - Plínio Arru-
da Sampaio. Líder do PT - Sigmaringa Seixas, PSDB/
DF - José Carlos Sabóia, PSB/MA - Antúnio Maràn
gon- PT/RS.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com o reqnerimento em epígrafe, o nobre Deputado
Plínio Arruda Sampaio dirige à Mesa solicitação a ser
encaminhada ao Ministro das Relações Exteriores, a
fim de obter os seguintes esclarecimentos:

1. Qual o entendimento que tem sido dado às cláu
sulas do Trata0 de Petrópolis. que firmou a soberania
brasileira no Acre. acerca da circulação de pessoas e
bens bolivianos no Brasil e vice-versa? É legal o ingresso
de pessoas e bens bolivianos no Acre sem qualquer
registro de entrada e saída ou a expedição de documento
pela autoridade policial brasileira?

2. Tem o Ministério das Relações Exteriores. eo
nhecimento de que, cerca de 12.000 famílias vivem em
território boliviano. na fronteira acreana de nosso País
com a Bolívia'? Possui o Brasil. consulado ou algum
tipo de serviço diplomático para prestar assistência a
esses brasileiros no exterior'! Em que condiçóes funcio
na esse consulado?

Justifica a iniciativa como resultante da visita que
empreendeu ao Acre. na qualidade de integrante da
comitiva que a Ação pela Cidadania enviou àquele Esta
do. com o objetivo de identificar os fatores que deter
minam a escalada de violencia que ali se verifica contra
os direitos dos cidadãos; denunciar às autoridades os
abusos, irregularidades c insufieências administrativas
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que estão provocando essas lesões aos direitos; e propor
ações deslinadas a assegurar o cumprimenlo da lei.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
O nosso volo é pelo encaminhamento do pedido,

fundamentado que está regimentalmente e na Consti
tuiçáo da República.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989
- Inocfnclo OUvelra, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in~

fOl1Raçáo n' 245/89, fonnulado pelo Senhor Deputado
Plínio Arruda Sampaio ao Senhor Ministro das Rela
ções EXleriores, sobre o Tratado de Petrópolis e a situa
çáo de brasileiros que vivem em território boliviano.

Brasaia, 29 de junho de 1989. - Hélto Dutra, Seeretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 246/89

(Dep. PJfnio Arruda Sampaio)

SoIkita Informações ao Ministro da Fazenda ....
bre 1lDh... de trédllo • mOllwle apllc:ado nas atlvl·
dades de extração de bol'l'llclla no Estado do Acre.

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 50, § 2", da Consti·

luiçáo Federal e do art. 130 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, sejam solicitadas, alravés do
Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Maílson da Nóbrega, ao
Presidente do Banco do Brasil, Dr. Mário Berard, as
seguinles informações:

1. Quais as linhas de crédito para financiamento
das atividades de extração de borracha no Estado do
Acre? Qual o montante aplicado nessa atividade, em
1988?

2. Do total aplicado, quanto se destinou a seringa
listas? Quanto a seringü"eiros individuais? Quanto a coo
peralivas ou reservas extrativistas?

3. É certo que o montante do financiamento aos
seringalistas varia segundo o número de seringueiros
contratados? Qual a racionalidade desse critério?

Justillcação
O presente pedido de informações resulta da vlSlla

que empreendemos ao Acre, como intergrantes da co
mitiva que a AçáQ Pela Cidadania enviou àquele Eslado
oom os seguintes objetivos:

- identificar os fatores que determinam a escalada
de viol~ncia que ali se verifica contra os direitos dos
cidadãos;

- denunciar às autoridades os abusos, irregularida·
des e insuficiências administrativas que estão provo
cando essas lesões aos direitos;

- propor ações destinadas assegurar o cumprimento
da lei.

Ele faz parte de uma série de requerimentos dirigidos
a diferentes órgãos da Administração Federal, mediante
os quais buscam·se esclarecimentos para dar conseqüên
cia àquele trabalho.

Sala das Sessões, de maio de 1989. - Pltnio
Arruda Sampaio, Líder do PT - Sigmaringa Seixas,
PSDBIDF - José Carlos Sabóia, PSB/MA - Antônio
Marangon, PTIRS.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Através do presente requerimento, o ilustre Depu
tado Plínio Arruda Sampaio solicita à Mesa sejam solici
tadas, através do Ministro da Fazenda, ao Presidente
do Banco do Brasil, as informações abaixo enumeradas:

1. quais as linhas de crédito para financiamento das
atividades de extraçáo de borracha no Estado do Acre?
Qual o montanle aplicado nessa alividade, em 1988?

2. Do total aplicado, quanto se destinou a seringa
listas? Quanto a seringueiros individuais? Quanto a coo
perativas ou reservas extrativistas?

3. É certo que o montanle do financiamento aos
seringalistas varia segundo o número de seringueiros
contratados? Qual a racionalidade desse critério?

Diz o requerente que o seu pedido resulta da visita
empreendida ao Acre, como integrante da comitiva que
a Ação pela Cidadania enviou àquele Estado com o
objetivo de identificar os fatores determinantes da esca
lada de violência ali verificada conlra os direitos dos
cidadões; denunciar às autoridades os abusos, irregula
ridades e insuficiências administrativas que estão provo~

cando essas lesões aos direitos; e propor ações desti·
nadas a assegurar o cumprimento da lei.

É o relatório.

n - Voto do Relator

A proposição guarda amparo nos dispositivos que
regem a matéira, razão por que nosso voto é pelo enca
minhamento do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
-Inocfnclo Oliveira, Relator.

PÂRECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formaçáo n' 246189, formulado pelo Senhor Deputado
Plínio Arruda Sampaio ao Senhor Ministro da Fazenda,
sobre linhas de crédito e montante aplicado nas ativi
dades de extração de borracha no Estado do Acre.

Brasaia, 29 de junho de 1989. - Helio Dutra, Secretá
rio·Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 247/89

(Dep. Plínio Arruda Sampaio)

Solklta Informações à Ministra do Trabalho ....
bre fiscalização d... relações trabalhistas no Estado
do Acre.

Senhor Presidente:
Requeremos nos termos do art. 50, § 2' da Consti·

tuição Federal e do art. 130 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que a Excelentíssima SI" Minis·
tra do Trabalho, Dl' Dorothéa Werneck informe:

1. Quais as unidades de fiscali2ação das relações
trabalhistas aluantes no ESlado do Acre, indicando o
número de seus funcionáríos, o número de autuaçóe5
realizadas nos últimos anos e as condições de seu funclo·
namento_

2. Se há estudos, no ámbito do Ministério do Traba·
lho, a respeito da legalidade do "contrato-tipo" (docu·
menta anexo) que os seringalistas estabelecem com os
seringueiros.

Justificação

O presente pedido de informações resulta da visita
que empreendemos ao Acre, como integrantes da comi
tiva que a Ação pela Cidadania enviou àquele Estado
com os seguintes objetivos:

- idenlificar os falores que determinam a escalada
de violência que ali se verifica contra os direitos dos
cidadãos;

- denuncíar às autoridades os abusos, irregularida
des e insuficiências administrativas que estão provo·
cando essas lesões aos direítos;

- propor ações destinadas a assegurar o cumprimen·
to da lei.

Ele faz parte de uma série de requerimentos, dirigidos
a diferentes órgãos da Administração Federal, mediante
os quais buscam·se esclarecimentos para dar conseqüên
cia àquele trabalho.

Sala das Sessões, de maio de 1989. - Plú>lo Arru-
da Sampaio, Líder do PT - Sigmarlnga Selus, Líder
do PSDBIDF - José Carlos Sabóia, PSBIMA - Anló
nIo Marangon, PTIRS.

Redbo

Recebido do Sr. José Barbosa o yalorcorrespondente
a hum mil (1000) quilos de borracha, que lhe entregarei
até 31 de julho do corrente ano, no Seringal Petrópolis.
de sua propriedade, situado no Rio Ouro Preto, nesl<:
Murúcípio.

Guajará-Mirim, 25 de março de 1986. - AIdeDOr
Alves de OlIveira.

Rio Ouro Preto.
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Para fins de direito, assino uma nota promissória,
correspondcntc ao valor do referido produto.

GuaJará.Mirim, 31 de março de 1986. - Aldenor
Alves de Oliveira.
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até 31 de agosto do corrente ano, no Seringal Petrópolis,
de sua propriedade, situado no rio Ouro Preto, neste
Município.
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Recibo

Recebi do Sr. José Barbosa o valor correspondent~
a dois mil (2.000) quilos de borracha, que lhe entregarel
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oportllil~, nua colocaçõo~ aTrcndaQ~o, bo~ CODO G

rccçbÍJ1lünto da l)roduçuo objeto Q,.1 ranua cúnt::-,;.
tuua;

Sábado l? 5B79

Tcst ü.:lUnlla.s.:

CLLuSULf~ SEGUlffiA: - Ficc:. eXpreo:Jo no presente Contrato, que J1.,J)) ]10'

,dC'l':.í o Arn..'lJ(bt;'lT.'io , iJuplantar l)r~llfc.:j.tori::J.~ 1'0::
m6.Jlclrt c;r.;. a \lU:l.}cl\..lor ti tulo, no ÍJ!lóvol aYT0:ld~rl(,l
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COil'rHATO DE LOC!{j,~O

Julho de 1989

(~uo entro ::::1. f~:/,Olll) uo. um 1(\<10) COIDO lDc;.Juor Cúr:i~h

DO F~aIAJ, brasileiro, ca::;~uo? sorinc~li~ta, rc::;id.onto o do~ici

.1Ü':do ncsto cidade, c, do outro lado, corno locatftrio n;,UfJ:lD8 

L:.::O;m'L, DA SILVA, brasiloiro, cD~ndo, (lgricultor, rosi<1ontc o <10

niciliauo no rio Outo Preto, contrato quo se rcgcr& pelas so
guintcs cla~sulo::;:

lQ)- O objetivo do presonte oooordo 6 o orron<1ornonto de 

dues coloco.çõc::; do ::;crincuciru::;, ~ituoelQ ocir:;o do .LC~I

I~o.ro.~0 Monte, no rio Ouro ?roto, afluente do rio

poCCJ~ Novos, no Inunic{pio de Guojorá lürim-RO;
ZQ)- O 10cot~rl0 se obriGO o. poear o titulo do orrcndQmo~

to e por G:)fr~1 150 (conto o c:Lnqucnta ) quilos do

borracha por c~do colocoç~o ocupada, por~ozcndo o
nrrcnt1:Jl1Icnto dãs dUOG colocaçõo~ ::;00 (trezontos) qu~

los de borro.ch<:l~;

3D)- o p~Gamonto dn taxa moncionado. no. c16uGula 20.., s0r~

feito no::; primeiro;, 00COlHIlQJ~tO elo pro:luto;

LJ}.2)- O prazo do cluração c.lo pl'oson te contrato zcró <lo um 

ano, a começar em 14.06.75 c D torminar em lil.06.76;
5~)~Os'impostos do INCHA ou quai~quor outros que se rela

cione com torro.s, quo so vonha vürlf:í.ç[Jr quer no ra~

.!~;5uo"-ou, no-:ruturo :1"':1'50 pO~o~rJ010 Loel,DoH;'

6Q)- ;,S bcnfoito1'ins 'lUO por ventura vcnhnm Q ~cr fo1t'l.S

::;01'3.0 por cont.:J do r,OCATJ:nrO o 1í[;'0 ~cr2io id(;n~.z.i.ld<ls;

7Q)- Fico. combinado quo tcrminDuo O::;t0 conLl'a~o, CC1 iLu;ü

d~do do condi.(~õos o locatario teta prcfcl'cncía no no-. .

vo ;'1l't'ül1'1:lmcnto.

E por ost.:JX'GIll do nCÇlrclo com todQ,s a~; cl~u!;ulo::;, D.~; si
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

O ilustre Sr. Deputado Plínio Arruda Sampaio dirige
requerimento à Mesa com a finalidade de obter da Sr'
Ministra do Trabalho esclarecimento acerca das seguin
tes indagações:

1. Quais as unidades de fiscalização das relações
trabalhistas atuantes no estado do Acre, indicando o
número de seus funcionários, o número de autuações
realizadas nos últimos anos e as condições de seu funcio
namento.

2. Se há estudos, no âmbito do Ministério do Traba
lho, a respeito da legalidade do "contrato-tipo" (docu
mento anexo) que os seringalistas estabelecem com os
seringueiros.

MlfDla o requerente que o presente pedido de infor
mações resulta da visita empreendida ao Acre, como
integrante da comitiva que a Ação pela Cidadania en:
viou àquele Estado, objetivando identificar os fatores
que determinam a escalada de violência ali verificada
contra os direitos dos cidadãos; denunciar às autori-'
dades os abusos, irregularidades e insuficiências admi
nistrativas que estão provocando essas lesões aos direi
tos; e propor ações destinadas e assegurar o cumpri
mento da lei.

Eis o relatório.

fi - Voto do Relator

O nosso voto é pelo encaminhamento do pedido,
que tem o respaldo dos dispositivos atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
-Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, peJo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 247/89, formulado pelo Senhor Deputado
Plfnio Arruda Sampaio à Senhora Ministra do Trabalho,
sobre fiscalização das relações trabalhistas no Estado
do Acre.

Brasllia, 29 de junho de 1989. - Hêllo Dutra Secretá
rio-GeraJ da Mesa.

REQUE~NTODE~ORMAÇÃO

N" 248/89
(Dep. Victor Faccioni)

SolIcita informações ao Ministro da Previdência
e AssIstência Sodal sobre despesas com viagens de
fnDclon4rlos do lAPAS.

Excelentfssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
Dignfssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Solicito de Vossa Excelência se digne de encaminhar
ao lAPAS Requerimento de Informações sobre o se

, guinte:
1. qual o montante de despesas com viagens dispen

dido pelo lAPAS?
2. justificação das viagens por indicação de lugar

e funcionário, nos logradouros criticados pelo Correio
BrazUlense na edição de 28 de abril;

3. indicar qual o critério de ordem para viagens
de funcionários e qual a forma de aferição da efetividade
dessa forma de trabalho, em relatórios ou boletins de
produção;

4. fornecimento de relatório das viagens indicadas
na denúncia do Correio Brazllense de 28-4-89.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência a expressão de nossa consideração e estima.

Brasllia, 23 de maio de 1989. -N. Termos P. Deferi
mento, Victor Faccioni.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

O Senhor Deputado Victor Faccioni, da represen
taçâo do Rio Grande do Sul, dirige requerimento à
Mesa,'solicitan(Jo o seu encaminhamento ao Sr. Minis
tro da Previdência e Assistência Social, visando obter
os seguintes esclarecimentos:

1. qual o montante de despesas com viagens dispen
didos pelo lAPAS?

2. justificação das viagens por indicação de lugar
e funcionário, nos logradouros criticados pelo CorreIo
Brazllense na edição de 28 de abril;
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3. indicar qual o critério de ordem para viagens
de funcionários e qual a forma de aferição da efetividade
dessa forma de trabalho, em relatórios ou bolentins
de produção;

4. fornecimento de relatório das viagens indicadas
na denúncia do Correio Brazllense de 28-4-89.

fi - Voto do Relator

A proposição tem apoio nos dispositivos atinentes
à matéria, motivo por que o nosso voto é por seu enca·
minhamento, nos termos do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
-Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formações n' 248189, formulado pelo Senhor Deputado
Victor Faccioni ao Senhor Ministro da Previdência e
Assistência Social, sobre despesas com viagens de fun
cionários do lAPAS.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra Secretá
rio-Gerai da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N" 249/89

(Dep. Mauro Miranda)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda s0

bre o valor das transferências constitucionais, relati
vas ao Fundo de Participação dos Estados e Fundo
de Partidpação dos Municípios.

Senhor Presidente:
Venho solicitar a V. EX', nos termos regimentais,

o encaminhamento do Requerimento de Informação
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, sobre
os itens abaixo, relativos à transferência de recursos
da União para os Estados e Municípios:

- Qual o total das transferências constitucionais, no
ano de 1988, para os Estados e Municípios, relativas
ao Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Parti
cipação dos Município?

- Qual o valor das transferências referidas no item
anterior, no período de janeiro a maio/1989?

- Quais os valores dessas transferências para o Esta
do de Goiás, nos citados períodos, com discriminação
por município?

- Em face de uma maior participação dos municípios
e Estados no total da arrecadação federal, como se
explica a queda nos recursos transferidos nos últimos
meses, segundo reiteradas queixas de Prefeitos de várias
cidades do interior, em particular?

Sala das Sessões, l' de junho de 1989. - Mauro
Miranda.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

O iluste Deputado Mauro Miranda, nos termos regi
mentais, solicita à Mesa o encaminhamento deste reque
rimento ao Sr. Ministro da Fazenda, a fim de obter
esclarecimentos sobre os itens abaixo, relativos a trans
ferências de recursos da União para os Estados e Muni
cípios. conforme segue:

1. Qual o total das transferências constitucionais,
no ano de 1988, para os Estados e Municípios, relativas
ao Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Parti
cipação dos Municípios?

2. Qual o valor das transferências referidas no item
anterior, no período de janeiro a maio/1989?

3. Quais os valores dessas transferências para o Esta
do de Goiás, nos citados períodos, com discriminação
por município?

4. Em face de uma maior participação dos municípios
e Estados no total da arrecadação federal, como se
explica a queda nos recursos transferidos nos últimos
meses, segundo reiteradas queixas de Prefeitos de várias
cidades do interior, em particular?

11 - Voto do Relator

A proposição está em conformidade com o disposto
no § 2', do art. 50, da Constituição Federal.

Isto posto, manifesto-me por seu encaminhamento.
Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.

-lnoc:êDClo Oliveira, Relator.
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PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 249/89, formulado pelo Senhor Deputado
Mauro Miranda ao Senhor Ministro da Fazenda, sobre
o valor das transferências constitucionais, relativas ao
Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Partici
pação dos Municípios.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 250/89

(Dep. Adhemar de Barros Filho)

Solldta Informações ao Ministro da Previdência
e AssIstêDCla SoclaI sobre os números da Previdência
SocIal.

Sr. Presidente,

Requeiro a V: EX', nos termos do art. 130 do Regi
mento Interno, tendo em vista o expressivo debate na
cional que cerca os números da Previdência Social, isto
é, o valor do deficit atual à luz do salário mínimo em
vigor, a expectativa de um deficit maior em função
do novo valor do salário mínimo que acaba de ser apro
vado pelo Congresso Nacional, bem como outros núme·
ros que possam melhor refletir os desafios de nossa
previdência, se digne solicitar ao Sr. Ministro, as seguin
tes informações:

I' Qual o valor efetivamente pago, em 1988, a título
de benefícios sociais?

2' Qual o valor efetivamente pago, em 1988, a título
de aposentadorias?

3' Qual o valor efetivamente pago, em 1988, a tÍlUlo
de pensões?

4' Qual o valor efetivamente pago, em 1988, a título
de pensões por acidente de trabalho?

5' Qual o número total de ATs (Acidentes de Traba
lho) registrados em 1986, 1987 e 1988, discriminados
por Estados?

6' Quais as principais causas dos ATs ocorridos em
todo o país durante 1988?

7' Qual o valor repassado à Fundacentro em 1988?
8' Qual o valor do deficit apresentado pelas contas

da Previdência ao final do exercício de 1988?
Sala das Sessões, I' de junho de 1989. - Adbemar

de Barros Filbo.

I - Relatório

Com o presnete requerimento, elaborado na forma
do que dispõe o art. 130 do Regimento Interno, o Sr.
Deputado Adhemar de Barros Filho pretende obter
esclarecimentos do Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social acerca das seguintes questões:

l' Qual o valor efetivamente pago, em 1988, a título
de benefícios sociais?

2' Qualo valor efetivamente pago. em 1988, a título
de aposentadorias?

3' Qualo valor efetivamente pago. em 1988, a título
de pensões?

4' Qual o valor efetivamente pago, em 1988, a título
de pensões por acidente de trabalho?

5, Qual o número total de ATs (Acidentes de Traba
lho) registrados em 1986, 1987 e 1988, discriminados
por Estados?

6' Quais as principais causas dos ATs ocorridos em
todo o país durante 1988?

7' qual o valor repassado à Fundacentro em 1988?
8' Qual o valor do déficit apresentado pelas contas

da Previdência ao final do exercício de 1988?
A proposta é fundamental, segundo seu autor, tendo

em vista o expressivo debate nacional que cerca os nú
meros da Previdência Social, isto é, o valor do déficit
atuar, à luz do salário mínimo em vigor. a expectativa
de um déficit maior em função do novo salário mínimo
que acaba de ser aprovado pelo Congresso Nacional.
bem como outros números que possam melhor refletir
os desafios de nossa Previdência.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição em apoio em dispositivos do Regimento
Interno e 00 Constituição Federal. Votamos, assim,
por seu encaminhamento.
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Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
-inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formação n' 250/89, formulado pelo Senhor Dcputrado
Adhemar de Barros Filho ao Senhor Ministro da Previ
dência e Assitência Social, sobre os números da Previ
dência Social.

Brasília, 29 de junho de 1989. -Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIM;ENTO DE INFORMAÇÃO
N9 253/89

(Dcp. Plínio Arruda Sampaio)

Solicita informações ao Ministro da Aeronáutica
sobre concessionárias de linhas de táxi aéreo em
regtão de fronteira com o Estado do Acre.

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 50, § 2' da Consti

tuição Federal e do art. 130 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, sejam solicitadas ao Excelen
tíssimo Senhor Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro
Moreira Lima, as seguintes informações:

1. Quais os requisitos para concessão de autorização
de funcionamento de linhas de táxi aéreo em região
de fronteira, com o Estado do Acre?

2. Quantas e quais companbia registradas de táxi
aéreo operam no Estado do Acre? Quais os nomes
dos proprietários dessas companhias?

Justificação

O presente pedido de informações resulta da visita
que empreendemos ao Acre, como integrantes da comi
tiva que a Ação Pela Cidadania enviou àquele Estado
com os seguinte~objetivos:

- identificar os fatos que determinan a escalada de
violência que ali se verifica contra os direitos dos cida
dãos;

-=--denunciar às autoridades os abusos, irregularida
des e insuficiências administrativas que estão provo
cando essas lesões aos direitos;

- propor ações destinadas a assegurar o cumprimen
ia da lei.

Ele faz parte de uma série de requerimentos, dirigidos
a diferentes órgãos da Administração Federal, mediante
os quais buscam-se esclarecimentos para dar conseqüên
cia àquele trabalho.

Sala das Sessões, de mala de 1989. -PlinioArrn-
da Sampaio,. Líder do PT - Sigmaringa Seixas, PSDB/
DF- José Carlos Sabóia, PSBIMA - Antônio Maran
gon, PTlRS.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

Pelo requerimento citado, o ilustre representante do
PT de São Paulo, Plínio Arruda Sampaio, dirige-se à
Mesa COm o objetivo de obter esclarecimentos do Se
nhor Ministro da Aeronáutica acerca das seguintes
questões:

1. Quais os requisitos para concessão de autorização
de funcionamento de linhas de táxi aéreo em região
de frollteira, com o Estado do Acre?

2. Quantas e quais companhias registradas de táxi
aéreo operam no Estado do Acre? Quais os nomes
dos proprietários dessas companhias?

Diz na sua justificação que o pedido resulta da visita
empreendida ao Acre, como integrante da Comitiva
que a Ação Pela Cidadania enviou àquele Estado, com
o objetiv9 de identificar os fatores que determinam
a escalada de violência ali verificada contra os direitos
dos cidadãos; denunciar às autoridades os abusos, irre
gularidades' e insuficiências administrativas que estão
pro,:ocando essas lesões aos direitos; e propor ações
destmadas a assegurar o cumprimento da lei.

É o relatório.

11 - Voto 0;10 Relator

~ani.festo-mepelo encaminhamento do pedido, pois
atende mtcgralmcnte as exigências contidas nos disposic
tivos que regem a matéria.

Sala das Reuniões da Mesa. 29 de junho de 1989.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator. pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 253/89, formulado pelo Senhor Deputado
Plínio Arruda Sampaio ao Senhor Ministro da Aeronáu
tica, sobre concessionárias de linhas de táxi aéreo em
região de fronteira com o Estado do Acre.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N' 254/89
(Dep. Victor Faccioni)

Solicita informações ao Ministr" d'1 Planejamento
sobre programa de desestalizaçã".

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Solicito de Vossa Excelência, nos termos regimentais,
requeira da "Superintendência de Empresas Estatais
SESI, as seguintes informações:

1. Qual O adiantamento dos trabalhos de desesta
tização que promove sua Secretaria de Desestatização;

2. Qual o percentual do capital das"empresas estatais
que se encontra no pregão da Bolsa de Valores Mobiliá
rios, mês a mês no presente exercício fiscal;

3. Qual o percentual do capital das empresas estatais
que está em posse de empregados, por via de política
de participação dos trabalhadores no capital.

Agradeço a atenção e aproveito a oportunidade para
expressar, mais uma vez, meu apreço c consideração.

Brasília, 23 de maio de 1989. -N. Termos P. Deferi
mento, Victor Faccioni.

I - Relatório

Através do presente requerimento, o Sr. Deputado
Victor Faccioni dirige solicitação à Mesa no sentido
de ser encaminhado, através do Sr. Ministro do Planeja
mento, pedido de esclarecimentos ã SEST (Secretaria
de Orçamento e Controle de Empresas Estatais), acerca
das seguintes indagações:

1. qual o adiantamento dos trabalhos de desestati
zação que promove sua Secretaria de Descstatização;

2. qual o percentual do capital das empresas estatais
que se encontra no pregão da Bolsa de Valores Mobiliá
rios, mês a mês no presente exercício fiscal;

3. qual o percentual do capital das empresas estatais
que está em posse de empregados, por via de política
de participação dos trabalhadores no capital.

11 - Voto do Relator

A proposição tem amparo regimental e ná Consti
tuição Federal. Votamos, pois, pelo encaminhamento
do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa. 29 de junho de 1989.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formação n' 254/89, formulado pelo Senhor Deputado
Victor Faccioni ao Senhor Ministro de Planejamento,
sobre programa de desestatização.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dntra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
. N9 255/89

(Dep. César Maia)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda so
hre comercialização de ouro, sobre receitas oriun
das de Impostos diversos e sobre arrecadação da
dívida ativa.

Exmo., Sr. Presidente da Cãmara dos Deputados
J:la fo~a regim~ntar encaminho o presente requ~ri

menta de mformaçoes, ao Exmo. Sr. Ministro da Fazen
da, através do Exmo. Sr. Ministro Chefe da Casa Civil.

Informações requeridas:
1. Quantidade de ouro importada pelo Banco Cen

tral em 1989 e quantidade de ouro vendida mês a mês
de janeiro a 5 de junho de 1989, por esta i~stituição. '

2. Evolução comparada da receita tributária desa-
gr~gada, mê~ a ~ês, por regime de competência e de
caixa. entre JaneIro e maio de 1989.

3. Receita do Imposto de Renda, desagregada,
(pessoa física rendimentos do trabalho, ... , pessoa jurí
dica, ... ), nos últimos cinco anos, deflacionada pela
OTN. sazonalmente.

4. Arrecadação de janeiro a maio da Contribuição
Social e do imposto de renda - pessoa física - ganhos
de capital, estabelecidos em dezembro de 1988.

5. Arrecadação e número de eventos, na cobrança
da Dívida Ativa, nos últimos seis anos, em OTN, sazo
nalmente (do mês da entrada em caixa), e em cruzados
novos de janeiro a maio de 1989.

Sala das Sessões, 5 de junho de 1989. - César Maia.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

O Sr. Deputado César Maia apresenta este requeri
mento à Mesa, visando obter esclarecimentos do Sr.
Ministro da Fazenda acerca das seguintes questões:

1. Quantidade de ouro importada pelo Banco Cen
tral em 1989 e quantidade de ouro vendida, mês a mês,
de janeiro a 5 de junho de 1989, por esta instituição.

2. Evolução comparada da receita tributária desa
gregada, mês a mês, por regime de competência e de
caixa, entre janeiro e maio de 1989.

3. Receita do~ Imposto de Renda, desagregada,
(pessoa física rendimentos do trabalho, ... , pessoa jurí
dica, ... ), nos últimos cinco anos, deflacionada pela
OTN, sazonalmente.

4. Arrecadação de janeiro a maio da Contribuição
Social e do imposto de renda - pessoa física - ganhos
de capital, estabelecidos em dezembro de 1988.

5. Arrecadação e número de eventos, na cobrança
da Dívida Ativa. nos últimos seis anos, em OTN, sazo
nalmente (do mês da entrada em caixa), e em cruzados
novos de janeiro a maio de 1989.

11 - Voto do Relator

O nosso voto é pelo encaminhamento do pedido,
devidamente amparado que está no Regimento Interno
e na Constitnição Federal.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 255/89, formulado pelo Senhor Deputado
César Maia ao Senhor Ministro da Fazenda, sobre dados
sobre negociações com ouro, evolução da receita, arre
cadação da contribuição social etc.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dntra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 256/89

(Dep. César Maia)

Solicita informações ao Ministro das Minas e
Energia sobre o consumo de energia hidrelétrica.

Exm' Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Paes de Andrade;

Na forma regimental encaminho o presente Rjqueri
menta de Informações, ao Exm' Sr. Ministro das Minas
e Energia, através do Exm' Sr. Ministro Chefe da Casa
Civil.

Informações requeridas:
1. Aumento nos últimos cinco anos do consumo de

energia hidro-elétrica nos setores produtores de ferro
liga, soda-eloro, alumínio, siderurgia e celulose.

2. Participação destes setores no consumo industrial
de energia hidro-elétrica nos últimos cinco anos.

3. Porcentagem de produção exportação destes seto
res no último cinco anos.

4. Quantidade de energia hidro-elétrica por 1.000
dólare~ exportados pela indústria nos últimos cinco
anos.

5. Descrição dos maiores 300 pontos de carga (setor),
respectivo consumo e participação no conSll111O indus
trial dos últimos cinco anos.

6. Setor a setor dos descritos. qual a participação
no consumo deles de energia hidro-elétrica com tarifa
especial subsidiada.

Sala das Sessões, 5 de junho de 1989. - Cesar Maia.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com o presente requerimento, o ilustre Deputado
César Maia solicita à Mesa o encaminhamento de pedi
do de informações ao Sr. Ministro das Minas e Energia,
visando obter esclarecimentos a respeito das seguintes
indagações:

I. Aumento nos últimos cinco anos do consumo de
energia hidro-elétrica nos setores produtores de ferro
liga, soda-cloro, alumínio, siderurgia e celulose.

2. Participação destes setores no consumo industrial
de energia hidroelétrica nos últimos cinco anos.

3. Porcentagem de produção exportada destes seto
res nos últimos cinco anos.

4. Quantidade de energia hidroelétrica por 1.000 dó
lares exportados pela indústria nos últimos cinco anos.

5. Descrição dos maiores 300 pontos de carga (setor),
respectivo consumo e participação no consumo indus
trial dos últimos cinco anos.

6. Setor a setor dos descritos, qual a participação
no consumo deles de energia-hidroelétrica com tarifa
especial subsidiada.

11 - Voto do Relator

A proposição tem apoio regimental e na Constituição
da República. Assim, votamos pelo encaminhamento
do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formações n' 256/89, formulado pelo Senhor Deputado
César Maia ao Ministro das Minas e Energia, sobre
o consumo de energia bidroelétrica.

Brasília, 29 de junho de 1989. -Hélio Dutra, Secretá
rio-GeraI da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N' 257/89

(Dep. Afif Domingos)

Solicita informações ao Ministro da Fazenda so
bre o emprego dado ao empréstimo compulsório
destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento.

Exm' Sr. Deputado Paes de Andrade
D.D Presidente da Cãmara dos Deputados
Requeiro a V. Ex', com base no art. 50, § 2' da

Constituição Federal, se digne de adotar as providências
necessárias ao encaminhamento, ao Senhor Ministro
da Fazenda, de pedido de informação sobre o emprego
dado ao empréstimo compulsório exigido dos consumi
dores de gasolina ou álcool para veículos automotores,
bem como dos adquirentes de automóveis de passeio
e utilitários, assinalando-se o prazo de 30 (trinta) dias
para resposta.

Justificação

O empréstimo compulsório exigido dos consumidores
de gasolina ou álcool para veículos automotores, bem
como dos adquirentes de automóveis de passeio e utili
tários, foi instituido como medida complementar ao
Programa de Estabilização Econômica, estabelecido em
março de 1986, devendo ser resgatado no final deste
ano com quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimen
to. Muito criticado pelos diversos segmentos da socie
dade, o empréstimo compulsório cobrado dos adqui
rentes de automóveis de passeio e utilitários deixou
de ser exigido a partir de 30 de junho de 1987, permane
cendo a cobrança sobre os consumidores de gasolina
ou álcool para veículos automotores.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, por
sua vez, foi criado com o objetivo de fornecer recursos
para realização de investimentos necessários à dinami
zação do desenvolvimento nacional e apoio à iniciativa
privada na organização e ampliação de suas atividades
econômicas, vedada a aplicação de recursos em custeio
de despesas correntes.

As aplicações do FND, portanto, devem ser reali
zadas objetivando retorno econômico, até mesmo para
valorização das quotas que resgatarão o empréstimo
compulsório no final deste ano.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Como legítimos representantes daqueles contribuin
tes, parcela significativa do povo que nos elegeu, deve
mos saber qual foi o emprego dado àquele emprêstimo
compulsório destinado ao Fundo Nacional de Desenvol
vimento.

Sala das Sessões, , de de 1989. -
Guilherme Afif Domingos.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com base no que dispõe o § 2', art. 50, da Consti
tuição Federal, o nobre Deputado Guilherme Afif Do
mingos dirige requerimento à Mesa, solicitando seja
encaminhado pedido de informação ao Sr. Ministro da
Fazenda, sobre o emprego dado ao empréstimo compul
sório exigido dos consumidores de gasolina ou álcool
para veículos automotores, bem como dos adquirentes
de automóveis de passeio e utilitários.

Na justificação do pedido, afirma o autor que o citado
emprêstimo foi instituído como medida complementar
ao Programa de Estabilização, em iiiàrçb de 1986, de
vendo ser resgatado no final deste ano com quotas do
FND. Alega ainda que, muito criticada, a contribuição
deixou de ser exigida a partir de 30 de junho de 1987,
permanencendo a cobrança sobre os consumidores de
gasolina ou álcool para veículos automotores.

Por fim, diz que o Fundo Nacional de Desenvol
vimento foi criado com a finalidade de fornecer recursos
para realização de investimentos necessários à dinami
zação do desenvolvimento nacional e que, portanto,
as aplicações do FND, devem ser realizadas objetivando
retorno econômico, até mesmo para valorização das
quotas que resgatarão o empréstimo compulsório no
final deste ano.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição guarda amparo nos dispositivos que
regem a matéria. Isto posto, votamos pelo encaminha
mento do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
-Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 257/89, formulado pelo Senhor Deputado
Guilherme Afif Domingos ao Senhor Ministro da Fa
zenda, sobre o emprego dado ao empréstimo compul
sório destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimen
to.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N" 258/89

(Dep. Lysãneas Maciel)

Solicita Informações ao Ministro da Fazenda so
bre a composição e concessão de crédito rural.

Senhor Presidente:

Em face do disposto na Lei n" 7.730 e na Medida
Provisória n' 37, requeiro a V. Ex' com fundamento
no § 2', do artigo 50 da Constituição Federal e nos
termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, que seja encaminhado requerimento ao Presidente
do Banco Central do Brasil solicitando as seguintes in
formações:

1. composição do Crédito Rural por fonte de finan
ciamento, por tipo de instituição financeira (Banco do
Brasil. BNCC, BNB, BASA e demais bancos) e por
tipo de tomador (mini, pequeno, médio e grande produ
tor). nos quatro últimos anos e projeção para 1989;

2. custo do financiamento por fonte dos recursos,
por região c por porte do produtor, nos quatro últimos
anos e projeção para 1989;

3. listagem dos vinte maiores tomadores de recursos
do Crédito Rural, com os respectivos montantes, e o
agente financeiro;

4-. estrutura da produção agropecuária abrangida
pelas operações de Crédito Rural, potencial c efetiva
mente, segundo o porte do produtor (mini, pequeno,
médio e grande produtor), nos últimos quatro anos;

Sábado l' 5887

5. forma de pagamento dos saldos devedores da
dívida contraída pelos tomadores do Crédito Rural, ten
do em vista que o artigo 3' da Medida Provisória n'
37 dá nova redação ao artigo 16 da Medida Provisória
n' 32, excluindo os saldos devedores do Crédito Rural,
lastreados pelos recursos da caderneta de poupança.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

Através do presente requerimento, o Sr. Deputado
Lysãneas Maciel solicita à Mesa o encaminhamento de
pedido de informação ao Sr. Ministro da Fazenda, a
fim de que o Sr. Presidente do Banco Central preste
os esclarecimentos abaixo enumerados:

I. Composição do Crédito Rural por fonte de finan
ciamento, por tipo de instituição financeira (Banco do
Brasil, BNCC, BNB, BASA e demais bancos) e por
lipo de tomador (mini, pequeno, médio e grande produ
tor). nos quatro últimos anos e projeção para 1989;

2. Custo do financiamento por fonte dos recursos,
por região e por porte do produtor, nos quatro últimos
anos e projeção para 1989.

3. Listagem dos vinte maiores tomadores de recur
sos do Crêdito Rural, com os respectivos montantes,
e o agente financeiro;

4. Estrutura da produção agropecuária abrangida
pelas operações de Crédito Rural, potencial e efetiva
mente, segundo o porte do produtor (mini, pequeno,
médio e grande produtor), nos últimos quatro anos;

5. Forma de pagamento dos saldos devedores da
dívida contraída pelos tomadores do Crédito Rural, ten·
do em vista que o art. 3' da Medida Provisória n' 37
dá nova redação ao artigo 16 da Medida Provisória
n' 32, excluindo os saldos devedores do Crédito Rural.
lastreados pelos recursos da Caderneta de Poupança.

fi - Voto do Relator

A proposição está devidamente fundamentada,
preenchendo os requisitos legais atinentes à matéria.
O nosso voto é, pois, pelo encaminhamento do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 258/89, formulado pelo Senhor Deputado
Lysanêas Maciel ao Senhor Ministro da Fazenda, sohre
a composição e concessão de crédito rural.

Brasília, 29 de junho de 1989. -Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N' 260/89
(Dep. Darcy Deitos)

Solicita informações ao Ministro da Agricultura
sobre denúncia de venda irregular de oito mil tonela
das de feijão pela Companhia de Financiamento
da Produção - CFP.

Senhor Presidente:
O deputado que este subscreve, no uso de suas atri

buições e na forma regimental, requer o encaminha
mento, pela Mesa da Câmara dos Deputados, ao Minis
tério da Agricultura, o seguinte

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

I - amparada em que disposição legal a Campanhia
de Financiamento da Produção - CFP, procedeu a
venda, a 23 de maio deste ano. de oito mil toneladas
de feijão para as empresas Sociedade de Abastecimento
de Brasília (SAB), Empresa Baiana de Alimentai
(EBAL), Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal)
e Vale do Iguaçu Distribuidora de Produtos Alimen
tícios, de Contenda, Paraná;

II - quais as razões que levaram a CFP a não realizar
leilão do produto e promover a venda diretamenta "'
quatro citadas empresas;

III - por que o preço da saca foi ajustado em apenas
NCz$ 27 .60 para essa operação, quando o preço míOlmo
do produto é de NCz$ 28,25 e as cotações no mercado
são entre NCz$ 68.00 a NCz$ 80,00, para "Carioca",
e de NCz$ 56,00 a NCz$ 64,00 para o feijão preto,
velho e novo, respectivamente;
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IV - se o montante das oito mil toneladas vendidas
foi colocado à disposição do consumidor pelas empresas
adquirentes ou por terceiros intermediários;

V -se a empresa Vale do Iguaçu Distribuidora de
Produtos Alimentícios Ltda está catalogada na CFP co
mo entidade pública ou privada.

Justificação

Jornais da capital paranaense estamparam, em suas
edições de 30 de maio do corrctc ano, denúncia formu
lada pelo Secretário da Agricultnra e Abastecimcnto
do Estado, Senhor Osmar Dias, segundo a qual a Com
panhia de Financiamento da Produção teria realizado
venda irregular de oito mil toneladas de feijão a quatro
empresas referidas neste pedido dc informações.

Dada a gravidade da denúncia c a fonte insuspeita
de quem a formulou, justifica-se amplamente o presente
requerimento.

Sala das Sessões, 6 de junho de 189. - Darcy Deitas

O Estado do Paraná

Curitiba, terça-feira, 30, de maio de 1989

FEIJÃO É O PIVÓ DO MAIS NOVO
ESCÂNDALO DA CFP, DIZ OSMAR

A Companhia de Financiamento da Produção 
CFP, realizou venda irregular de feijão estocado no
Estado e por um preço abaixo do preço mínimo. A
denúncia é do Secretário da Agricultura. Segundo Os
mar Dias, ontem, em coletiva à imprensa. no último
dia 23 a CFP vendeu 8 mil toneladas de feijão para
as empresas Sab, - Sociedade de Abastecicmtno de
Brasília, Ebal - Empresa Baiana de Alimentação, Co
bal e Vale do Iguaçu Distribuidora de Produtos Alimen
tícios Ltda, de Contenda (PR), sem concorrência públi
ca e por NCz$ 27,60 a saca, com ICM de 9% incluso.
Mas a assessoria de imprensa da CFP de Brasília, disse
à reportagem de O Estado que a venda foi realizada
"rigorosamente dentro da lei e para empresas públicas".

O feijão vendido pela CFP estava estocado, segundo
o Secretário da Agricultura, em armazéns do órgão
nos Municípios de Aparecidinha (região Oeste), Capa
nema, Marmeleiro e Francisco Beltrão (região Sudoes
te). As quatro empresas pagaram NCz$ 27,60 a saca,
quando o preço mínimo do produto é de NCz$ 28,25.
E é justamente os preços que causam estranheza. Nor
malmcntc a CFP cntra no mercado com seus estoqucs
quando é atingido Opreço de intervenção (no ~aso do
feijão NCz$ 43,22) por duas semanas consecutIVas. A
desova da mercadoria ocorre através de leilões que o
órgão realiza, com a livre participação das empresas
interessadas no negócio. Entretanto, na comercializa
ção das 8 mil toneladas, à CFP vendeu o produto sem
concorrência pública.

Desabastecimento

Além de caracterizar como irregular a venda das 8
mil toneladas de feijão para as empresas Sab, Ebal,
Cobal e Vale do Iguaçu, o Secretário da Agricultura
disse que ela ocorre no momento em que o mercado
dá sinais de desabastecimento e o próprio governo acena
com a possibilidade de importar o produto da Argen
tina. "Não acontece nada. E não sei se estou proce
dendo de forma correta", afirmou o secretário, ao lem
brar que não é a primeira vez que denuncia irregula
ridade na CFP. Para Osmar Dias, o órgão continua
com apetite muito grande em contratar fretes e até
agora nada foi feito para este apetitc.

Privilégio das Públicas

A saca de feijão carioca está sendo comercializada,
em média, a NCz$ 68,00 (feijão velho) e NCz$ 80,00
feijão novo. O feijão prcto, entre o velho c o novo,
variava na semana passada de NCz$ 56,00 a NCz$ 64,00.
Porém, ao vender a NCz$ 27,60, a CFP, através do
assessor de impresa do órgão em Brasília, Luiz Felinto,
diz ter realizado a venda dentro de normas ditadas pela
Seap e com base no Decreto n' 2.300, que possibilita
às emprcsas públicas adquirir o produto da CFP sem
participar de concorrência pública. Além disso, como
se trata de "venda com características sociais, o preço
de venda é subsidiado pelo governo" , salientou Felinto.

O assessor de imprensa da CFP, fcz questão de frizar
à reportagem de O Estado que as empresas, compra
doras das 8 mil toneladas de feijão são empresas públi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

cas, incluindo entre elas a Vale do Iguaçu Distrib,!idora
de Produtos Alimentícios. Sobre esta, a informaçao que
a CFP de Brasília tem, "aparentemente", é de ser uma
empresa do governo do Paraná. Todavia o proprictário
da empresa, Alberto Santos, afirmou ontem que su:,
empresa "não tcm participação do governo e não adqUI
riu feijão da CFP, através de venda direta". Sa~tos

enfatiza que a última compra que sua empresa reahzou
da CFP foi há cinco meses e através de leilão, quando
adquiriu 60 toneladas de feijão nordestino.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com o requerimento em epígrafe, o ilustre Dep~tado
Darcy Deitas dirige-se à Mesa, solicitando o e~cammha
mento dc pedido de informações ao Sr. Mmlstro da
Agricultura, a fim de obter os esclarecimentos abaIXO
enumerados:

I - amparada em que disposição legal a Companhia
de Financiamento da Prodnção - CFP, procedeu a
vcnda, a 23 de maio deste ano, de oito mil to,:cladas
de feijão para as empresas Sociedade de AbasteCimento
de Brastlia (SAB), Empresa Baiana de Alimentação
(EBAL), Companhia Brasileira de Alimentos (Cabal)
e Vale do Iguaçu Distribuidora de Produtos Alimen
tícios, de Contenda, Paraná;

II - quais as razões que levaram a CFP .a não realiz~r

leilão do produto e promover a venda dlretamcnte as
quatro citadas empresas;

UI - por que o preço da saca foi ajustado em ar~nas

NCz$ 27,60 para essa operação, quando? preço mlmmo
do produto é de NCz$ 28,25 e as cotaçoes n? m~rca?o

são entre NCz$ 68,00 a NCz$ 80,00, para o tIpO cano
ca", e de NCz$ 56,00 a NCz$ 64,00 para o feijão preto,
velho e novo, respectivamente;

IV - se o montante das oito mil toneladas vendidas
foi colocado à disposição do consumidor pelas empresas
adquircntes ou por terceiros intermediários;

V - se a empresa Vale do Iguaçu Distribuido~a de
Produtos Ltda está eatalogada na CFP como entIdade
pública ou privada. . "' .

A justificação da proposta assenta-se em notIclanos
veiculado por jornais de Curitiba, que nas edições de
30-5-89, dão consta de denúncia formulada pelo Secre
tário da Agricultura do Estado, segun.do o 9ual a ~om
panhia de Financiamento da Produçao te~I.". realIzado
venda irregular de oito mil toneladas de feljao.

É o relatório.

fi -.." Voto de Relator

A proposição guarda amparo. nos dispositivos ~ue

regem a matéria. Sou pelo encammhamento do pedIdo.
Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.

- Inocêncio Oliveira, Ralator.

PARECER DA MESA

A Mesa na rcunião de hoje, aprovou o parecer do
rclator. p~lo encaminhamento do Requeriment~ n'
260/89, formulado pelo Senhor Deputado Darcy Deltas
ao Senhor Ministro da Agricultura, sobre denunCIa de
venda irregular de oito mil toneladas de feijão pela
CFP.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Gerai da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N· 261/89

(Dep. Alziro Gomes)

Solicita informações ao Ministro das Minas e
Energia sobre os fretes de t~ansporte de deri~'ados

de petróleo e álcool etflico hIdratado combnsbvel.

Exm, Sr. Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cámara dos Deputados

Com base no ar!. 50, § 2", da Constituição Federal,
solicito a V. Ex' que se dignc encaminhar pedido de
informação ao Ministro das Minas e EnergIa, par~ que
o Conselho Nacional do Petróleo - CNP forneça. mfor
mações referentes aos fretes de transporte de dcnvados
de petrólco e álcool etílico hidratado combustívcl, tal
como vai abaixo:

Julho de 1989

1. O supracitado frete vem acarretando prejuízo ao
Governo?

2. Caso afirmativo, como o déficit está sendo co-
berto c por quem? . .

3. Quais os reflexos dos aumentos das tanfas em
razão da Conta Frete?

Jnstificação

Todos os fretcs de derivados de petróleo e álcool
etílico hidratado combustível transportados além de um
raio de 200km das bases de distribuição são pagos pelo
Conselho Nacional de Petróleo - CNP. .

Esta, segundo informações, foi a fórmula para a c.na
ção, em 1978, de um preço unificado para a gaso~ma,

o álcool, o óleo diesel, o querosene e o gás de cozmha
(GLP) em todo o País.

Conforme sabemos, as fraudes nos fretes começaram
desd~o início desta unificação. Desviava-se o produto
para entro da "Ãrea Cidade", ~as o tra~sportador

rece ia pelo transporte para locahdades dIstantes da
base. Para isso bastava um acordo com os donos dos
postos que muÚas vezes eram proprietários de diversos
postos e transportadora: .oes~e 1982, entretanto, ape
nas quem não tem partlclpaçao na revcnda pode fazer
estc transporte. . . _

Estamos cientes também que a ftscalizaçao do CNP
sempre foi precária. Não sabemos se a situação se alte-

rou. . d
Desejamos, portanto, esclarecimentos a respeIto. e

possíveis prejuízos que os fre~cs d~ transporte de der~va

dos de petróleo e 'álcool etílICO hIdratado combustlvcl
possam estar a.carretando. . .. ,

Esse o motIvo pelo qual me dtrllo a V. Ex" para
que um requerimento de inf~rmaçáo seja. envia~o ao
Ministério das Minas e EnergIa, nos padroes regImen
tais.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1989. - Alziro Go
mes.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

O Senhor Deputado Alziro Gomes dirige requeri
mento à Mesa visando obter do Conselho Nacional do
Petróleo, através do Sr. Ministro das Minas e Encrgia,
informações refcrcntes aos fretcs de transporte de deri
vados de pctróleo c álcool etílico hidratado combustível,
nos seguintes termos:

J. O supracitado frete vem acarretando prejuÍZo ao
Governo?

2. Caso afinnativo, como o déíicit está sendo co-
berto e por quem? .

3. Quais os reflexos dos aumentos das tanfas em
razão da Conta Frete?

Na justificação dcste pedido consta que tódos os fre
tes de derivados de petróleo e álcool, transportados
além de um raio de 200km das bases de distribuição,
são pagos pelo CNP, fórmula encontrada pelo governo
para a unificação dos preços desses produtos em todo
o País. Diz, ainda, que as fraudes nos fretes começaram
desde o início desta unificação e que a fiscalização do
CNP sempre foi precária, razão pela qual deseja os
esclarecimentos a respeito de possíveis prejuízos que
tais, fretes possam estar acarretando.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição atende ao disposto no~ dispositivos qu~
rcgem a matéria. O nosso voto é, aSSIm, pelo encamI
nhamento do pedido.

Sala das Reuniões da Me~a, 29 de junho de 1989.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hojc, aprovou o parecer do
relator. pelo encamiuhamento do Requerimento de In
formação n' 261189, formulado pelo Senhor Deputado
Alziro Gomes ao Senhor Ministro das Minas-e EnergIa,
sobre fretes de transporte de derivados dc petróleo e
álcool etílico hidratado combustível.

Brasília, 29 dcjuuho de 1989. -Hélio Dutra, Secretá
rio-Gerai da Mes~.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N' 262/89
(Dep. Rodrigues Palma)

Solicita infonnações ao Ministro da Agricultura
sobre recursos ao Governo de Mato Grosso para
aplicaçio nos programas de refonna agrária e as
sentamento de colonos nas lireas desapropriadas.

Senhor Presidente:
O Deputado que esta subscreve, no uso de suas atri

buições e na forma regimental, requer o encaminha
mento, pela Mesa da Câmara dos Deputados, ao Minis
tro da Agricultura, o seguinte

PEDIDO DE INFORMAÇOES

- Especificar os recursos liberados pelo Governo Fe
deral ao Governo do Estado de Mato Grosso nos anos
de 1987, 1988 e 1989 para aplicação nos programas
de Reforma Agrãria e Assentamento de colonos nas
áreas desapropriadas no referido Estado.

Sala das sessões, 12 de junho de 1989. Rodrigues
Palma, PTB - Mato Grosso.

Justlflcação

Muito se tem noticiado no Estado de Mato Grosso
sobre recursos que estariam sendo liberados pelo Go
verno Federal para aplicação em desapropriação, infra
estrutura e assentamento de colonos no Estado.

A população mato-grossense que conhece a realidade
do Estado de Mato Grosso e sabe da falta de recursos
existentes no Governo e sobretudo porque não existe
ação do Governo do Estado na área de reforma agrária
quer saber se esses recursos foram liberados e o destino
por eles tomados.

Sala das Sessões, 12 de junho de 1989. - Rodrigues
Palma.

GABINElE DO P.RIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

O Senhor Deputado Rodrigues Palma dirige requeri
mento â Mesa, solicitando o seu encaminhamento ao
Ministro da Agricultura, a fim de obter esclarecimentos
sobre os recursos liberados pelo Governo Federal ao
Governo do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1987,
1988 e 1989, para aplicação nos programas de Reforma
Agrária e Assentamentos de colonos nas áreas desapro
priadas no referido Estado.

Ao justificar sua proposição, baseia-se em notícias
dando conta de liberação de verbas para aplicação em
desapropriação, infra-estrutura e assentamento de colo
nos no Estado. Todavia, alega que não existe ação do
Governo do Estado na área de reforma agrária, e, por
isso, quer saber se esses recursos foram liberados e
o destino por eles tomados.

Eis o relatório.

11 - Voto do Relator
A proposição preenche os requisitos atinentes à maté

ria. Assim, o nosso voto é por seu encaminhamento.
Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.

- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formações n' 262/89, formulado pelo Senhor Deputado
Rodrigues Palma ao Senhor Ministro da Agricultura,
sobre recursos ao Governo de Mato Grosso para aplica
ção nos programas de Reforma Agrária e Assentamen
tos.

Brasaia, 29 de junho de 1989. - HélIo Dutra, Secretá
rio-Gerai da Mesa.

REQUERIMENTO DE ThWORMAÇÃO

N" 263/89
(Dep. Antero de Barros)

Solicita Informações ao Ministro do Interior sobre
reservas Indlgenas em Mato Grosso.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos Arts. 50, § 2' da Constituição

e 130 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

solicito a Vossa Excelência, seja encaminhado ao Presi
dente da Fundação Nacional do índio, através do Gabi
nete Cívil da Presidência da República, o seguinte pedi
do de informações:

1- Qual o total e quais as áreas de reserva indígenas
já regularizadas no território do Estado de Mato Gros
so? Citar nomes e características, localizando-as no Ma
pa.

2 - Qual o total e quais são as áreas de reservas
indígenas já demarcadas no território daquele Estado?
Citar nBmes e caractrísticas, localizando-as no mapa.
Informar em que pé estao os processos;

3- Qual o total e quais são as áreas de reserva indí
gena já delimitadas no território daquele Estado? Citar
nomes e características, localizando-as no mapa. Infor·
mar em que pé estão os processos;

4 - Qual o total e quais são as áreas de reserva indí
gena já interditadas no território daquele Estado? Citar
nomes e características, localizando-as no mapa;

5 - Quais as áreas de reserva indígena, naquele Esta
do, que já vêm sendo objeto de exploração regularizada
de suas madeiras? Quais os benefícios dessa explora
ção?

6 - Quantos novos projetos existem pleiteando o di
reito de exploração da madeira nas reservas indígenas
daquele Estado? Quais os interessados nesta liberação?

7 - Quais os critérios e qual a legislação que regula
a liberação da exploração económica de madeira nas
reservas indígenas de nosso País?

Essas informações, Sr. Presidente, são fundamentais
para podermos assumir um posicionamento mais cons
ciente com relação a atuação da Funai em Mato Grosso
e no trato dos índios daquela região. São inúmeras as
denúncias, feitas pela comunidade indígena e por outras
entidades comunitárias d~ um processo acelerado de
usurpação das áreas dos índios, em regiões como a
Ilha do Bananal e o Parque Indígena do Araguaia. Por
isso é que .apelamos para Vossa Excelência, no sentido
de tomar as providências necessárias para que as infor
mações'ljue solicitamos sejam trazidas o mais urgente
mente possível a esta Casa.

Sala das Sessões, Deputado Antero de Barros.

GABlNElE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com o comparecimento em epígrafe, o Sr. Deputado
Antero de Barros solicita à Mesa seja encaminhado
ao Presidente da Funai - Fundação Nacional do índio,
através do Ministério do Interior, pedido de informação
visando obter os esclarecimentos abaixo enumerados:

1 - Qual o total e quais são as áreas de reserva indí
gena já regularizadas no território do Estado do Mato
Grosso? Citar nomes e características, localizando-as
no mapa.

2 - Qual Ototal e quais são as áreas de reserva indí
gena já demarcadas no território daquele Estado? Citar
nomes e características, localizando-as no mapa. Infor
mar em que pé estão os processos;

3 - Qual o total e quais são as áreas de reserva indí
gena já delimitadas no território daquele Estado? Citar
nomes e características, localizando-as no mapa. In
formmer em que pé estão os processos;

4 - Qual o total e quais são as áreas de reserva indí
gena já interditadas no território daquele Estado? Citar
nomes e características, localizando-as no mapa;

5 - Quais as áreas indígenas, naquele Estado, que
já vêm sendo objeto de exploração regularizada de suas
madeiras? Quais os benefícios dessa exploração?'

6 - Quantos novos projetos existem pleiteando o di
reito de exploração da madeira nas reservas indígenas
daquele Estado? Quais os interessados nesta liberação?

7 - Quais os critérios e qual a legislação que regula
a liberação da exploraçãO econÔmica da madeira nas
reservas indígenas de nosso País?

Justifica o autor que as informaÇões ora solicitadas
são fundamentais para poder asssumir um posiciona
mento mais consciente quanto à atenção da Funai em
Mato Grosso, e no trato dos fndios daquela região,
tendo em vista as inúmeras denúncias sobre o acelerado
processo de usurpação das áreas por elas ocupadas.

É o relatório.

Sábado I' 5889

11 - Voto do Relator

A proposição atende integralmente à normas que re·
gem a matéria. Votamos pelo encaminhamento do pedi
do, como se requer.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989
- Inocêncio Oliveira Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
Relator, pelo encaminhamento de Informação n'
263/89, formulado pelo Senhor Deputado Antero de
Barros ao Senhor Ministro do Interior, sobre reservas
indígenas em Mato Grosso.

Brasília, 29 de junho de 1989 - Hélio Dutra - Secre
tário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 264/89

(Dep. Nelton Friedrich)

Solicita infonnações ao Mlnlstro-Cbefe do Gabi
nete ClvU da Presldênda da República sobre a apre
sentação de dedaração de bens, no ato de posse,
de detentores de cargos de confiança.

Requeiro, na forma regimental, o envio de ofício
ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República a fim de que sejam prestadas a esta Ca>a
do Congresso Nacional as seguintes informações:

1. Dos atuais detentores de ministérios, secretarias
gerais, chefias de gabinete e de outros cargos de confian
ça, quais os respectivos titulares que apresentaram, no
ato de posse, junto com a portaria de nomeação, decla
ração de bens?

2. No caso daqueles que não o fizeram, quais as pro
vidências adotadas pelos Departamentos de Pessoal dos
órgãos em que tais servidores se acham lotados?

JDStlflcaçiO

É de conhecimento público, mesmo porque vem sen
do divulgado pela Imprensa, que praticamente nenhum
ministério tem exigido cumprimento de dispostivo legal
no sentido de que os detentores de cargos e funções
de confiança apresentem, junto com a portaria de no
meação, no ato da posse, a declaração de bens, provi
dência que tem por objetivo conter o enriquecimento
i1ício no serviço público.

Como o modismo é o falso moralismo, acreditamos
que providências sérias, objetivas e necessãrias, como
a contida neste Requerimento, não podem ser nem s0

negadas nem procrastinadas pela administração públi
ca, de modo a que se possa conhecer a realidade sobre
as verdadeiras intenções de moralização do Poder Exe
cutivo. - Nelton FrIedrIch.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENlE

I - Relatório

Através do presente requerimento, o nobre Depu
tado Nelton Friedrich solicita à Mesa o encaminhamen
to de pedido de informações ao Sr. Ministro-ehefe do
Gabinete Civil da Presidência da República, visando
obter os seguintes esclarecimentos:

1. Dos atuais detentores de ministérios, secretarias
gerais, chefias de gabinete e de outros cargos de confian
ça, quais os respectivos titulares que apresentaram, no
ato de posse, junto com a portaria de nomeação, decla
ração de bens?

2. No caso daqueles que não o fizerem, quais as pro
vidências adotadas pelos Departamentos de Pessoal dos
órgãos em que tais servidores se acham lotados?

Como justificação do pedido, alega o autor, baseado
em noticiário da Imprensa, que praticamente nenhum
ministério tem exigido o cumprimento de dispositivo
legal no sentido de que os detentores de cargos e funções
de confiança apresentem, junto com a portaria de no
meação, no ato de posse, a declaração de ben~, provi
dência que tem por objetivo conter o enriquerimento
ilícito no serviço público.

É o Relatório.
n - Voto do Relator

Segundo o disposto no § 5', do art. 130, do Regimento
Interno "não cabem, em requerimento de informações,
providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou
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interrogação sobre propósitos da autoridade a que se
dirigem".

Nestas condições, opinamos pelo encaminbamento
da proposição apenas quanto ao item I (um) do pedido,
que, a nosso ver, tem apoio regimental e na Constituição
da República.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1939.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do

relator, pelo cncaminhamento do item 1 do Rcqueri
mento de Informações n' 264/89, formulado pelo Senhor
Deputado Nelton Friedrich ao Senhor Ministro-Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República, sobre
a apresentação de declaração de bens, no ato de posse,
de detentores de cargos de confiança.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 268/89

(Dep. Nelson Seixas)

Solicita informações ao Ministro-Chefe do Gabi
nete Civil da Presidência da República sobre o re
censeamento das pessoas deficientes.

O Deputado que este subscreve, de acordo com o
que dispõe o § 2', do art. 50 da Constituição Federal
e na forma rcgimental, requer a Vossa ~xcelência seja
encaminhado ao Senhor Presidente da Fundação IBGE
Dr. Charles Curt Müller, o seguinte pedido de infor
mação:

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

1. Requeremos a Vossa Excelência informar da via
bilidade e da disposição do IBGE em incluir no censo
de 1990 o recenseamento .das pessoas deficientes.

Justificação
Há necessidade de levantamento do número e locali

zação das pessoas deficientes em nosso País, a fim de
se planejar e ter uma previsão de aplicação dos disposi
tivos constitucionais que os beneficiam, como a reserva
de cmpregos pllblicos (art. 37, VIII), atendimento edu
cacional espccializado (art. 208, I1I) e a pensão para
O portador de deficiência (art. 203, V). A Organização
Mundial da Saúde admite a incidência de deficiência
em 10% da população em países como o Brasil, sendo
5% de deficientes mentais (ou retardados), 2% de defi
cientes físicos, 1,3% de deficientes auditivos, 1,0%
de deficientes múltiplos (uma ou mais deficiências) e
0,7% de deficientes visuais.

Evidentemente que entre os deficientes mentais, de
verão ser detectados apenas os de níveis severo e pro
fundo, pois que os casos leves e moderados podem
passar desapercebidos da comunidade e até mesmo da
família. - Nelson Seixas, PDT - São Paulo.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Através do presente requerimento, o nobre Depu
tado Nelson Seixas dirige-se à Mesa, solicitando seja
encaminhado ao Presidente da Fundação IBGE, ai:ra.vés
do Ministro-Chefe do Gabinete Civil pedido de infor
mação acerca da viabilidade e da disposição do IBGE
em incluir, no censo de 1990, o recenseamento das pes
soas deficientes.

A justificação da iniciativa assenta-se na necessidade
de levantamento do número e localização das pessoas
deficientes em nosso País, a fim de se planejar e ter
uma previsão da aplicação dos dispositivos constitu
cionais que os beneficiam, como a reserva de empregos
públicos, atendimento educacional especilllizado e a
pensão para o portador de deficiência.

Aduz, ainda, que a Organização Mundial de Saúde
admite a incidência de deficiência em 10% da população
em países como o Brasil, sendo 5% de deficientes men
tais, 2% de deficientes físicos, 1,3% de deficicntes audi
tivos, 1% de deficientes múltiplos e 0,7% de deficientes
visuais.

É o relatório.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

11 - Voto do Relator

A proposição tem apoio no § 2', art. 50, da Consti
tuição Federal, e assim, opinamos favoravelmente pelo
encaminbamento ~o pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Inocêncio OIiveria, Relator.

PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do

relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
fonnação n' 268/89, formulado pelo Senhor Deputado
Nelson Seixas ao Senhor Ministro-Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, sobre o recensea
mento das pessoas deficientes.

Brasília. 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 269/89

(Dep. Nelson Seixas)

Solicita informações ao Ministro da Educação so
bre a criação de cursos na UnHo

O Deputado que este subscreve, de acordo com o
que dispõe o § 2', do art. 50, da Constituição Federal
e na forma regimental, requer a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Senhor Reitor da UnB, Prof. Cristovão
Buarque, o seguinte.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

1. Informar se há viabilidade e intenção de serem
criados na UnB os cursos de Pedagogo especializado.
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudió
logo.

Justificação

Interessado na solução da problemática do excep
cional. cujo atendimento (multidisciplinar, requerendo
a partjcipação entre outros técnicos, de assistente social,
pedagogo especializado, psicólogo, fisioterapeuta e fo
noaudiólogo.

Essa universidade tem sido modelar, devendo servir
de parâmetro na formação de recursos humanos, re
queiro a Vossa Excelência se digne informar se há viabi
lidade e intenção de criar os respectivos cursos, particu
larmente nesta área tão carente que é a reabilitação
através de terapia especializada. - Nelson Seixas, PDT
-São Paulo.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com o presente requerimento, o Sr. Deputado Nel
son Seixas solicita à Mesa seja encaminhado ao Sr.
Reitor da Universidade de Brasília - UnB, através
do Ministério da Educação, pedido de informações so
bre-'3e há viabilidade e intenção de serem criados, !1a
quela universidade, os cursos de Pedagogoespeciali
zado, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Fo

.noaudiólogo.
Justifica a iniciativa sob o argumento de que a UnB

tem sido modelar, devendo servir de parâmetro na for
mação de recursos humlilnos, contribuindo, assim, na
solução da problemática do excepcional, cujo atendi
mento é multidisciplinar, requerendo, por isso mesmo,
a participação entre outros técnicos, de assistente social,
pedagogo especializado, psicólogo. fisioterapeuta e fo
noaudiólogo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição atende aos requisitos atinentes à maté
ria, e, assim, votamos por seu encaminhamento, nos
termos do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Inocêncio Oliveira, Relator.

Julho de 1989

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In·
formações n' 269/89, formulado pejo Senhor Deputado
Nelson Seixas ao Senhor Ministro da Educação sobre
a criação de cursos na UnE.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-GeraI da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 270/89

(Dep. Nelso Seixas)

Solicita informações ao Ministro da Educação so
bre cursos de nível superior existentes no País.

O Deputado que este subscreve, de acordo com o
que dispõe o § 2', do art. 50. da Constituição Federal
c na forma regimental, requer a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Senhor Presidente do Conselho Fede
ral de Educação, Dr. Fernando Affonso Gay da Fonseca
o seguinte pedido de informação:

Pedido de Informação

1 - Informar os cursos existentes no País, de Serviço
Social, Habilitação em Educação Especial nos cursos
de Pedagogia. Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupa
cional e Fonoaudiologia e onde se localizam.

Justificação

!J1tercssado na problemática da pessoa excepcional,
seja o superdotado, o portador de distúrbio de conduta
'e particularmente o deficiente. Tenho encontrado como
grande dificuldade no seu atendimento a carência de
recursos humanos, principalmente no pessoal de nível
superior.

Queremos destacar a atuação multidisciplinar no
atendimento de~ses indivíduos, destacando o professor
especializado, o assistente social, o psicólogo, o médico,
o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o fonoau
diólogo.

Gostaríamos de conhecer quais os cursos existentes
nessas áreas, com o propósito de oricntar melhor o
atendimento e estimular a criação daqueles inexistentes.
- Deputado Nelson Seixas, PDT - São 'Paulo.

I - Relatório

Com o requerimento epigrafado, o nobre Deputado
Nelson Seixas dirige expediente à Mesa, a fim de ser
encarninhado pedido de informações ao Sr. Presidente
çlo Conselho Federal de Educação, através do Ministro
da Educação, acerca dos cursos existentes no País, nas
á~eas de Serviço Social, Habilitação em Educação Espe
CIal nos cursos de Pedagogia,.Psicologia. Fisioterapia,
Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia e onde se loca
lizam.

Esclarece o autor, na justificação, o seu interesse
na problemática do excepcional, seja o superdotado,

.o portador de distúrbio de conduta e particularmente
o deficiente. Diz ainda que tem encontrado dificuldade
no atendimento dessas pessoas, devido a carência de
recursos humanos, principalmente no pessoal de nível
superior, r&zão por que dcseja conhecer quais os cursos
existentes nas áreas citadas, com o propósito de orientar
~elhor o atendimento e estimular a criação daqueles
mexlstentes.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição está devidamente amparada nos dispo
sitivos que regem a matéria, e, porisso mesmo, votamos
por seu encaminhamento, nos termos do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, ~provou o pare<;er do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 270/89, formulado pelo Senhor Deputado
Nelson Seixas ao Senhor Ministro da Educação, sobre
cursos de nível superior existentes no País.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 272/89

(Dep. Antero de Barros)

Solicita Infonnações ao Ministro da Previdência
e Assistência Social sobre fISCalização dos direitos
prevldencilirlos dos músicos no Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos arts. 50 § 2' da Constituição

e 130 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a V. Ex' seja encaminhado ao Ministro da Previ
dência Social, através do Gabinete Civil da Presidência
da República, o seguinte pedido de informações:

Temos recebido, de entidades representativas de
compositores, músicos e artistas, de uma maneira geral,
ligados à área da música popular, uma série de denún
cias relativas a irregularidades praticadas pelas compa
nhias produtoras de discos e de outros materiais de
gravação de som, no que se refere à criminosa burla
dos direitos trabalhistas e previdenciários de seus con
tratados.

Os produtores de discos fonográficos, segundo estas
denúncias, apesar do grande e expressivo lucro auferido
com seus negócios, não estariam demonstrando o menOr
pudor em emitirem recebidos forjados de pagamento
de cessão de direitos autorais, para evitarem o estabele
cimento de vínculo empregatício com seus eventuais
contratados deixando de recolher, assim, as contribui
ções relativas à Previdência Social.

Como as denúncias atestam prejuízos enormes e uma
situação em que toda uma categoria vem sendo relegada
a uma situação marginal e infame, julgamos extrema
mente necessário e urgente o levantamento de dados
no sentido de melhor nos posicionarmos na questão,
podendo assim partir para o estabelecímento de normas
que possam eliminar, de pronto, toda e qualquer possí
vel prática delituosa que esteja se observando no setor.
É por isso, SI. Presidente, que solicitamos do titular
do Ministério da Previdência Social as informações se
guintes:

l' Informar se este Ministério, através de seus orga
nismos competentes, vem mantendo, atualmente, qual
quer litígio judicial, ou processo de fiscalização ministe
rial, com relação ao descumprimento das normas de
recolhimento das contribuições previdenciárias por par
te das companhias gravadoras de discos, com atividade
em nosso País.

2' Infbrmar, depois de levantamento junto às suas
regionais, quantas e quais foram as gravadoras, com
atividade neste PaIs, objeto de fiscalização e/ou multa
por irregularidades no recolhimento das contribuições
previdenciárias dos seus contratos, fixos e/ou eventuais,
nos últimos 10 (dez) anos.

3' Informar quais tem sido as providéncias adota
das, no âmbito deste Ministério, no sentido de coibir
a utilização do recibo de cessão de >!ireitos autorais,
em substituição aos convenientes recibos de prestação
de serviço, na relação entre as gravadoras e os músicos
brasileiros.

4' Remeter a esta Cãmara cópia do iilteiro teor dos
resultados colhidos pelas diferentes equipes de fiscali
zação deste Ministério, notadamente na área do Rio
e São Paulo, no que se refere a possíveis inspeções
realizadas junto ás gravadoras, para levantar irregula
ridades quanto ao recolhimento das contribuições previ
denciárias.

5' Remeter a esta Cámara cópia de toda a corres
pondência mantida entre este Ministério e as entidades
representativas dos músicos e das empresas gravadoras,
que tratem da relação de trabalho entre ~s duas partes,
nos últimos 10 (dez) anos.

6' Remeter a esta Casa, todas as normas, resolu
ções, etc, baixadas por este Ministério, no sentido de
regular o recolhimento das contribuições previdenciá
rias relativas às relações de trabalho entre os músicos
brasileiros, contratados para serviços eventuais. e as
empresas gravadoras.

São essas, SI. Presidente, as informações que julga
mos fundamentais para alicerçar, a seguir, a adoção
de outros procedimentos, visando a definitiva regulari
zação das relações trabalhistas no milionário setor fono
gráfico.

Sala das Sessões, - Deputado Antero de Barros.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

O Senhor Deputado Antero de Barros dirige requeri
mento ao Ministro da Previdência e Assistência Social,
através da Mesa, visando obter os seguintes esclare
cimentos:

l' Informar se este Ministério, através de seus orga
nismos competentes, vem mantendo, atualmente, qual
quer litígio judicial, ou processo de fiscalização ministe
rial, com relação ao descumprimento das normas de
recolhimento das contribuições previdenciárias por par
te das companhias gravadoras de discos, com atividade
em nosso País.

2' Informar, depois de levantamento junto às suas
regionais, quantas e quaís foram as gravadoras, com
atividade neste País, objeto de fiscalização e/ou multa
por irregularidades no recolhimento das contribuições
previdenciárias dos seus contratados, fixos e/ou even
tuais, nos últimos 10 (dez) anos.

3' Informar quais tem sido as providências adota
das, no âmbito deste Ministério, no sentido de coibir
a utilização do recibo de cessão de direitos autorais,
em substituição aos convenientes recibos de prestação
de serviço, na relação entre as gravadoras e os músicos
brasileiros.

4' Remeter a esta Cámara cópia do inteiro teor dos
resultados colhidos pelas diferentes equipes de fiscali
zação deste Ministério, notadamente na área do Rio
e São Paulo, no que se refere a possíveis inspeções
realizadas junto às gravadoras, para levantar irregula
ridades quanto ao recolhimento das contribuições previ
denciárias.

5' Remeter a esta Câmara cópia de toda a corres
pondência mantida entre este Ministério e as entidades
representativas dos músicos e das empresas gravadoras,
que tratem da relação de trabalho entre as duas partes,
nos último 10 (dez) anos.

6' Remeter a esta Casa, todas as normas, resolu
ções, etc, baixadas por este Ministério, no sentido de
regular o recolhimento das contribuições previdenciá
rias relativas às relações de trabalho entre os músicos
brasileiros, contratados para serviços eventuais, e as
empresas gravadoras.

Na justificação, o nobre parlamentar afirma que vem
recebendo uma série de denúncias sobre irregularidades
praticadas pelas companhias produtoras de discos e si
milares, no que se refere à criminosa burla dos direitos
trabalhistas e prevenciários de seus contratados, deixan
do, assim, de recolher as contribuições relativas à Previ
dência Social, provocando enormes prejuízos ao Erário
e a uma categoria que vem sendo relegada a uma situa
ção marginal e infame.

fi - Voto do Relator
O nosso voto é pelo encaminhamento do pedido,

devidamente amparado que está nos dispositivos atinen
tes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formação n' 272189, formulado pelo Senhor Deputado
Antero de Barros ao Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social, sobre dados de fiscalização dos
direitos previdenciários dos músicos no Brasil.

Brasflia, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-GeraI da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N' 273/89
(Deputado Antero de Barros)

Solicita informações à Ministra do Trabalho, so
bre dados refe""ntes à fiscalização dos direitos tra
balhistas dos músicos do Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 50, § 2' da Constituição

e 130 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

Sábado l' 58'11

solicito a Vossa Excelência seja encaminhado à Ministra
do Trabalho, através do Gabinete Civil da Presidência
da República, o seguinte pedido de informações:

Temos recebido. de entidades representativas de
compositores, músicos e artistas, de uma meneira geral.
ligados à área da música popular, uma sêrie de denún
cias relativas a irregularidades praticadas pelas compa
nhias produtoras de discos e de outros materiais de
gravação de som, no que se refere à criminosa burla
dos direitos trabalhistas de seus contratados.

Os produtores de discos fonográficos. segundo cstas
denúncias, apesar do grande e expressivo lucro aufendo
com seus negócios, não estariam demonstrando o menor
pudor em emitirem recibos forjados de pagamento de
cessão de direitos autorais para evitarem o estahe le
cimento de vínculo empregatício com seus eventuais
contratados.

Como as denúncias atestam prejuízos individuais
enormes e uma situaçâo em que toda uma categoria
vem sendo relegada a uma situação marginal e infame.
julgamos extremamente necessário e urgente o levanta
mento de dados no sentido de melhor nos posicionarmos
na questão, podendo assim partir para o estabeleci
mento de normas que possam eliminar. de pronto. todo
e qualquer possível prática delituosa que esteja se obser
vando no setor. É por isso, Sr. Presidente, que solicita
mos da titular do Ministério do Trabalho. as informa
ções seguintes:

1" Informar se esse Ministério, através dos seus or
ganismos competentes, vem mantendo, atualmente.
qualquer litígio judicial ou processo de fiscalização in
terna, com relação á observação das normas trabalhistas
por parte das empresas gravadoras, com atividade em
nosso .Pals.

2' Informar se ainda está ativo. quais tem sido os
estados beneficiados com a sua ação e qual vem sendo
a atuação prática do GEFAM - Grupo Especial de
Fiscalização do Artista e Músico, criado originalmente
no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho, no Rio
de Janeiro.

3" Informar, depois de levantamento junto às D RT,
quantas e quais foram as gravadoras, com atividade
neste País, objeto de fiscalização.e multa por irregula
ridades na relação trabalhista com os seus contratados.
nos últimos 10 (dez) an:>s.

4' Informar quais têm sido as providências adotadas
por este Ministério, no sentido de coibir a utilização
do Recibo de Cessão de Direitos Autorais, em substi
tuição aos convenientes recibos de prestação de serviço.
na relação entre as gravadoras e os músicos brasileiros

5' Remeter a esta Câmara, cópia do inteiro teor
dos resultados colhidos pelas diferentes delagacias re
gionais do trabalho, notadamente as DRT de São Paulo
e do Rio de Janeiro, no que se refere às inspenções
realizadas junto às empresas gravadoras, para levantar
irregularidades referentes à contratação da força de tra
balho de músicos e outros profissionais afins. nos ú1ti
mos 10 (dez) anos.

6' Remeter a esta Câmara cópia de toda a corres
pondência mantida, entre este Mini:;tério e as entidades
representativas dos músicos e das empresas gravadoras,
que tratem da relação de trabalho entre as duas partes,
nos últimos 10 (dez) anos.

7' Remeter a esta Casa, todas as normas, resolu·
ções, etc, baixadas por este Ministério, no sentido de
regular as relações trabalhistas acima referidas.

São essas, Sr. Presidente, as informações que julga
mos fundamentais para alicerçar, a seguir, a adoção
de outros procédimentos, visando a definítiva regulari
zação das relações trabalhistas no milionário setor fono
gráfico.

Sala das Sessões, Deputado Antero de Barros.

GABINETE DO PRIMEIRO

VICE-PRESIDENTE

Com o requerimento em epígrafe, o SI. Deputado
Antero de Barros solicita à Mesa seja encaminhado
pedido de informações à Ministra do Trabalho, visando
obter os esclarecimentos abaixo enumerados:

I' Informar se esse Ministério, através dos seus or
ganísmos competentes, vem mantendo, atualmente.
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qualquer litígio judicial ou processo de fiscalização in
terna, com relação à observação das normas trabalhistas
por parte das empresas gravadoras, com atividade em
nosso País.

2' Informar se ainda está ativo, quais tem sido os
estados beneficiados com sua ação e qual vem sendo
a atuação prática do GEFAM - Grupo Especial de
Fiscalização do Artista e Músico, criado originalmente
no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho, no Rio
de Janeiro.

3' Informar, depois de levantamento junto às DRT,
quantas e quais foram as gravadoras, com atividade
neste País, objeto de fiscalização e multa por irregula
ridades na relação trabalhista com seus contratados,
nos últimos 10 (dez) anos.

4' Informar quais tem sido as providências adotadas
por este Ministério. no sentido de colibir a utilização
do Recibo de Cessão de Direitos Autorais, em substi
tuição aos convenientes recibos de prestação de serviço,
na relação entre as gravadoras e os músicos brasileiros.

5' Remeter a esta Câmara, cópia do inteiro teor
dos resultados colhidos pelas delagacias regionais do
trabalho, notadamente as DRT de São Paulo e do Rio
de Janeiro, no que se refere às inspeções realizadas
junto às empresas gravdoras para levantar irregulari
dades referentes à contratação da força de trabalho
de músicos e outros profissionais afins, nos últimos 10
(dez) anos.

6' Remeter a esta Câmara cópia de toda a corres
pondência mantida, entre este Ministério e as entidades
representativas dos músicos, e das empresas gravado
ras, que tratem da relação de trabalho entre as duas
partes, nos últimos 10 (dez) anos.

79 Remeter a esta Casa, todas as normas, resoluções,
etc, baixadas por este Ministério, no sentido de regular
as relações trabalhistas acima referidas.

Alega o autor, na justificação, que vem recebendo
uma série de denúncias sobre irregularidades praticadas
pelas companhias produtoras de discos e de outros ma
teriais de gravação de som, no que se refere à criminosa
burla· dos direitos trabalhistas de seus contratados, ci
tando, por exemplo, a emissão de recibos forjados de
pagamento de cessão de direitos autorais para evitar
o estabelecimento de vínculo empregatício, resultando,
com isso, enormes prejuízos aos compositores. músicos
e artistas ligados à área da música popular.

É o relatório.

11- Voto do Relator

A proposição tem apoio regimental e na Constituição
da República. O nosso voto é, pois, pelo encaminha
mento do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formações n' 273/89, formulado pelo Senhor Deputado
Antero de Barros à Senhora Ministra do Trabalho, so
bre dados sobre fiscalização dos direitos trabalhistas
dos músicos do Brasil.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 274/89

(Dep. Oswaldo Lima Filho)

Solicita informações ao Ministro da Saúde sobre
a comercialização de produtos não biodegradáveis.

Requeiro a Vossa Excelência, seja solicitada ao Exce
lenlíssimo Senhor Ministro da Saúde a seguinte infor
mação:

I - Se as indústrias fabricantes de detergentes e de
sinfetantes estão cumprindo a obrigação prevista na
Portaria n' 112/82, que proíbe a comercialização de pro·
dutos não biodegradáveis?

Sala das Sessões. 19 de junho de 1989. - Deputado
Oswaldo Lima Filho.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PORTARIA N' 112,
DE 14 DE MAIO DE 1982

Substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas na
composição de sanean!es de qnalquer natureza, de
vem ser biodegradáveis.

O Ministro de Estado da'Saúde, no uso de suas atri
buições e considerando:

A necessidade de ser preservada a qualidade dos re
cursos hídricos naturais, de importãncia fundamental
para a saúde;

O imperativo de evitar que a flora e a fauna sej am
afetadas negativamente por substâncias sintéticas, pro
dutos da sociedade industrial;

O risco que o uso indiscriminado e crescente de deter
gentes, pelas indústrias e populações, pode acarretar
à qualidade dos valiosos recursos naturais, provocando
sua contaminação e contribuindo para o desequilíbrio
ecológico;

A disponibilidade, no país, de substàncias tensoativas
biodegradáveis, aqui fabricadas, que podem ser utiliza
das para a formulação de saneantes, com vantagens
para a saúde humana, para o meio ambiente e para
a economia nacional;

As determinações dos arts. 67 e 68, do Decreto n'
79.094, de 5 de .ianeiro de 1977, e do Decreto n' 85.526,
de 16 de dezembro dc 1980, relativas à fabricação, co·
mercialização ou importação de saneantes de qualquer
natureza, contendo tensoativo aniônico, resolve:

1. As substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas
na composição de saneantes de qualquer natureza, de
vem ser biodegradáveis.

1.1. A verificaç,io da biodegradabilidade será efe
tuada de conformidade com os métodos estabelecidos
pelo Instituto Nacionai de Controle de Qualidade em
Saúde - INCQS, da Fundação Oswaldo Cruz.

1.2. O grau de biodegrãdabilidade do tensoativo
aniônico deve ser igualou superior ao grau de biodegra-.
dabilidade definido para o dodecibenzeno suifonato de
sódio, considerado como padrão de biodegradabilida
de, para essa finalidade específica.

2. Os pedidos de registro de novos prodntos sanean
tes, de qualquer natureza, ou de concessão de modifi
cação de fórmula de saneantes já registrados, devem
ser complementados com o laudo da análise prévia do
produto acabado, realizada no INCQS ou em outro
laboratório oficial, credenciado, paia este fim, pela Se
cretaria Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, do
Ministério da Saúde.

2.1. Para a realização da análise prévia acima referi
da, deve o interessado enviar ao laboratório:

a) uma amostra do produto acabado;
b) uma amostra de cada matéria-prima utilizada na

fabricação do produto acabado;

c) descrição completa de todos os métodos de análise
utilizados para o controle das matérias-primas e do pro
duto acabado, e das especificações correspondentes,
adotados pelo fàbricante;

d) bibliografia c resultados de testes que, no entender
do interessado, justifiquem o emprego do tensoativo
aniôníco utilizado na formulação do produto acabado
enviado para análise prévia.

3. pára os fins desta portaria, define-se como ten
so~tivo biodegra~ável a substância química com pro
pnedades tensoalivas, suscetível de decomposição e de
gradação por microorganismos e que, em decorrência
desses processos, não dê origem a substâncias nocivas
ao meio ambiente ou que possuam grau de toxicidade
superior ao da substância tensoativa original.

4. O INCQS terá o prazo de 90 (noventa) dias,
a partir da data de publicação desta portaria, para esta
belecer os métodos de determinação do grau de biode
gradabilidade de tensoativos aniônicos.

5. Fica estabelecida a data de l' de janeiro de 1983
para início de vigência das exigências contidas nos itens
1 e 2, desta portaria.

6. Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Qficial da União, revogadas as
disposições em contrário. - Waldyr Mendes Arcover
de.

Julho de 1989

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Através do presente expediente, o nobre Deputado
Oswaldo Lima Filho dirige requerimento à Mesa, solici
tando seja encaminhado pedido de informação ao Sr.
Ministro da Saúde, para que S. Ex' responda se as indús
trias fabricantes de detergentes e desinfetantes estão
cumprindo a obrigação prevista na Portaria n' 112/82,
que proíbe a comercialização de produtos não biodcgra·
dáveis?

11- Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do pedido, ampa
rado que está nos dispositivos que regem a matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho (l~ 1989.
- Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 274/89, formulado pelo Senhor Deputado
Oswaldo Lima Filho ao Senhor Ministro da Saúde, so
bre a comercialização de produtos não biodegradáveis.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dntra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
No 276/89

(Dep. Ubiratan Spinellí)

Solicita infonnações dos Transportes sobre apli.
cação dos recursos arrecadados com a cobrança do
selo-pedágio,

Exm' Sr. Depntado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Nos termos do disposto no art. 50, § 2' da Constituição
Federal, Requeiro a V. Ex' se digne adotar as provi
dências necessárias ao encaminhamento ao Exm' Sr.
Ministro de Estado dos Transportes de pedido de infor
mações relacionadas com aplicação do disposto na Lei
n'7.712, de 22 de dezembro de 1988, nos termos abaixo:

I - total dos recursos arrecadados com a cobrança
do selo-pedágio pela Lei n' 7.712, de 22 de dezembro
de 1988.

li - total de quilômetros conservados, restaurados
ou melhorados, especificados por rodovia e por trecho,
com recursos do selo-pedágio;

III - montante de recursos aplicados na execução
de serviços de conservação, restauração, melhoramen
to, adequação de capacidade e operação do sistema,
conforme previsto no art. 6' § 2' da Lei n' 7.712, de
22 de dezembro de 1988.

As informações solicitadas referem-se ao período de
l' de janeiro a 31 de maio de 1989.

Justificação

Denúncias veiculadas pela imprensa dão conta de
que os recursos oriundos da venda do selo-pedágio estão
sendo recolhidos à conta do Tesouro Nacional e utiliza
dos em outras finalidades que não aquelas previstas
na Lei n' 7.712, de 22 de dezembro de 1988.

Esta denúncia foi formulada pelo Presidente da Asso
ciação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias
e confirmada, segundo a imprensa, pelo Coordenador
de Comunícação Social do Ministério dos Transportes
que, por sua vez afirmou estar a aplicação dos recursos
dependendo de decisão da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.

Confirmada a veracidade da denúncia, o Ministério
dos Transportes não pode ficàr inerente, tendo em vista,
fundamentalmente o quadro deprimente de deteriora
ção das rodovias do País, com repercussões imediatas
no custo da movimentação de cargas e de pessoas: eleva
ção do consumo de combustível. aceleração do desgaste
do veículo, aumento do valor do frete e da passagem.

Saliento, aqui, especificamente, a má qualidade do
leito das estradas do Estado do Mato Grosso, dificul
tando em muito o escoamento da produção e a movi
mentação dos seus habitantes.
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Na expectativa de superar este quadro, a população
aceitou a cobrança do selo-pedágio instituído pela Lei
n' 7.712, de 22 de dezembro de 1988, na certeza de
que os recursos seriam imediatamente aplicados em pro·
gramas de conservação, restauração e melhoramento
das estradas federais e não para resolver um problema
de caixa do governo.

O .objetivo da presente solicitação de informação é
exatamente, o de estabelecer um melhor acompanha
mento e fiscalização, por parte do Poder Legislativo,
do cumprimento da lei.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1989. - Deputado
Ubiratan SpineUi.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

1- Re18t6rio

Com o presente requerimento, o Sr. Deputado Ubira·
tan Spinelli solicita à Mesa seja encaminhado pedido
de informações ao Sr. Ministro dos Transportes, visan
do obter esclarecimentos acerca da aplicação do dispos
to na Lei n' 7.712, de 22 de dezembro de 1988, nos
seguintes termos:

I - total dos recursos arrecadados com a cobrança
do selo-pedágio instituído pela Lei n' 7.712, de 22 de
dezembro de 1988;

11 - total de quilômetros conservados, restaurados
ou melhorados, especificados por rodovia e por trecho,
com recursos do selo-pedágio;

111 - montante de recursos aplicados na execução
de serviços de conservação, restauração, melhoramen
to, adequação de capacidade e operação do sistema,
conforme previsto no art. 6' § 2' da Lei n' 7.712, de
22 de dezembro de 1988.

As informações solicitadas referem-se ao período de
l' de janeiro a 31 de maio de 1989.

A justificação da inicia~iva assenta-se em denúncias
veículadas pela imprensa dando conta de que os recur
sos oriundos da venda do selo-pedágio estão sendo reco
lhidos à conta do Tesouro Nacional e utilizados em
outras finalidades que não aquelas previstas na Lei n'
7.712, de 22 de dezembro de 1988.

Salienta o autor que, confirmada a veracidade da
denúncia, o Ministro dos Transportes não pode ficar
inerte, principalmente levando-se em consideração o
quadro calamitoso das rodovias do País, especialmente
de Mato Grosso, com repercussões negativas e imedia
tas no custo da movimentação de cargas e de pessoas.

Finaliza afmnando que os recursos do selo-pedágio
deveriam ter sido imediatamente aplicados em progra
mas de conservação restauração e melhoramentos das
estradas federais e não para resolver um problema de
caixa do governo.

É o relatório.

n - Voto do Relator

A proposição guarda amparo no Regimento Interno
da Casa e na Constituição da República.

Isto posto, manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Deputado Inocêncio Olvelra, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
íormação n' 276/89, formulado pelo Senhor Deputado
Ubiratan Spinelli ao Senhor Ministro dos Transportes,
sobre aplicação dos recursos arrecadados com a cobran
ça do selo-pedágio.

Brasília, 29 de junho de 1989. - Helio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
. N' 277/89

(Dep. Felipe Cheidde)

Solicita Informações ao Mlnistro·Chefe do Gabi·
nete Civil da Presidência da República a respeito
da viagem do Sr, Paes de Andrade à cidade de
Mombaça.

Nos terrn:os do art. 50, § 2', da Constituição Federal
e na forma prevista pelo art. 130 do Regimento Interno,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

requeiro sejam solicitadas ao Ministro-Chefe do Gabi
nete Civil da Presidência da República as seguintes in
formações:

1. O prefixo e a propriedade das aeronaves que,
neste ano, transportaram o Deputado Federal Antônio
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados
no exercício da Presidência da República, e seus convi
dados para a cidade de Mombaça, no Estado do Ceará;

2. Os nomes das pessoas que o acompanharam, in
dicando os cargos que ocupam na Administração Públi
ca·ou os mandatos que exercem na órbita do Executivo
ou Legislativo, discriminando-se também os particu
lares;

3. A duração da viagem, os meios de transporte
utilizados para a locomoção terrestre e os locais de
hospedagem do séquito presidencial;

4. O montante dos gastos suportados pelo Erário
público com o transporte, traslado, alimentação e hos
pedagem do Presidente em exercício e de sua comitiva,
esclarecendo se as despesas, no todo ou em parte, foram
indenizadas por particulares ou pelo Governo Estadual
ou Municipal?

5. O empenho e a destinação da verba correspon
dente e outros comprovantes, mediante cópia, das des
pesas pagas pelo Erário ou por outras fontes, caso tenha
ocorrido tal fato;

6. O órgão incumbido de fornecer os dados supraci
tados, no todo ou em parte, caso não seja o Gabinete
Civil competente para fornecer tais informações.

Jastlftcação
A vaidade pessoal de um Presidente da República,

ainda mais em exercício fulgaz, não pode sacrificar o
contribuinte. A Casa inteira se recorda da viagem presi
dencial a Mombaça: aviões repletos, comitiva imensa,
jantares, hospedage.. e outras futilidades.

É preciso que a Nação conheça, por completo, quanto
custou aos cofres públicos essa ciranda presidencial.

Sala das Sessões, em de junho de 1989.- Depu-
tado Felipe Cbeldde.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório
Através deste requerimento, o Sr. Deputado Felipe

Cheidde dirige expediente à Mesa solicitando encami
·nhamento de pedido de informação ao Ministro-Chefe
do Gabinete Civil, visando obter os esclarecimentos
abaixo enumerados:

1. O prefixo e a propriedade das aeronaves que,
neste ano, transportaram o Deputado Federal AntÔnio
Paes de Andrade, Presidente da Câmara·dos Deputados
no exercício da Presidência da: República, e seus convi
dados para a cidade de Mombaça; no Estado do Ceará;

2. Os nomes das pessoas que oaeompanharam, in
dicando os cargos que ocupam na Administração Públi
ca ou os mandatos que exercem na órbita do Executivo
ou Legislativo, discriminando-se também os particu
lares;

3. A duração da viagem, os meios de transporte
utilizados para a locomoção terrestre e os locais de
hospedagem do séquito presidencial;

4. O montante dos gastos suportados pelo Erário
público com o transporte, translado, alimentação e hos·
pedagem do Presidente em exercício e de sua comitiva,
esclarecendo se as despesas, no todo em parte, foram
indenizados por particulares ou pelo Governo Estadual
oú Municipal?

5. O empenho e a destinação da verba correspon
dente e outros comprovantes, mediante cópia, das des
pesas pagas pelo Erário ou por outras fontes, tenha
ocorrido tal fato;

6. O órgão incumbido de fornecer os dados supraci
tados, no todo ou em parte, caso não seja o Gabinete
Civil competente para fornecer tais informações.

A justificação da iniciativa assenta-se no argumento
de que a vaidade pessoal de um Presidente da Repú
blica, ainda mais em exercício fugaz, não peide sacrificar
o contribuinte. Diz, ainda que a Casa inteira se recorda
da viagem presidencial a Meçamba: aviões repletos,
comitiva imensa, jantares, hospedagem e outras futili
dades.

Aduz, também, por último, ser preciso que a Nação
conheça, por completo, quanto custou aos cofres públi
cos essa ciranda presidencial.

Eis o rela~ório.

Sábado l' 5893

11 - Voto do Relator

Trata-se de assunto cediço, vez que é sobejamente
conhecido de todos. E aqui cabe indagar: porque tendo
ocorrido em 24 de fevereiro do corrente ano, somente
agora, em junho, o autor da iniciativa vem suscitar
a questão, justamente quando está ele na iminência
de perder o seu mandato por falta às sessões desta
Casa? Parece indubitável que a atitude do requerente
é movida por um sentimento de vindita contra o Presi
dente desta Casa, que, diga-se de passagem, é apenas
uma peça nesse tabuleiro, onde está em jogo o mandato
do Sr. Felipe Cheidde.

Ora, como é do conhecimento geral, repetimos, pois
foi amplamente divulgado pela imprensa, quando no
exercício da Presidência da República, o Deputado Paes
de Andrade fez uma viagem à sua terra natal, o que,
aliás, nessa mesma condição, fizeram todos os substi
tutos eventuais dos presidentes brasileiros. Na ocasião,
e a fim de dirimir dúvidas, a Subchefia para Assuntos
de Imprensa e Divulgação do Gabinete Civil da Presi
dência da República divulgou nota informando que "o
transporte será feito em avião de Força Aérea Brasileira
(FAB), por deterntinação da segurança pessoal do Pre
sidente da República. E, finalizando, diz a nota que
as despesas com a caravana de convidados - parlamen
tares e jornalistas - correm por conta do deputado,
não onerando os cofres públicos".

Assim, como parece claro que a segunda intenção
do pedido é o levantamento de possíveis gastos à custo
do Erário, entendemos, com estas explicações adicio
nais, haver satisfeito a curiosidade do requerente.

Além do mais, permitindo-nos transcrever o art. 130
do Regimento Interno em vigor, In verbls:

"Art. 130. Os requerimentos de informações so
mente poderão referir-se a fato relacionado com
matéria legislativa em trãmite, ou a fato sujeito
à fiscalização do Congresso Nacional ou da Câmara
dos Deputados, e serão encaminahados ao Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República pelo
I' Secretário da Cãmara".

Isso posto, e salvo melhor juízo, julgamos que a pre
tensão do representante da bancada paulista não se
enquadra nas regras que disciplinam a matéria.

O nosso voto, é pois, pelo indeferimento do pedido.
Sala das Reuniões da Mesa, em 29 de junho de 1989.

- Deputado Inocêncio OUvelra, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o encaminha
mento do Requerimento de Informação n' 277/89, for
mulando pelo Senhor Deputado Felipe Cheidde ao Se
nhor Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República, sobre viagem do Deputado Paes de An
drade à cidade de Mombaça-CE, contra o voto do
Senhor l' Vice-Presidente (Relator).

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá·
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 278/89

(Dep. Mário Assad)

SoUclta Informações ao Ministro da Fazenda s0

bre a Intervenção DO Banco de CRclito Real de MI
nas Gerais.

Nos termos do art. 50, § 2', da Constituição Federal,
requeiro o encaminhamento ao Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda de pedido de informações sobre a
intervenção no Banco de Crédito Real de Minas Gerais,
as conclusões da investigação, o resultado da auditoria,
a monta dos desfalques, a responsabilidade apurada
e as medidas adotadas para saneamento das suas finan·
ças.

Justlftcação

Informações a respeito da intervenção nõ Banco de
Crédito Real de Minas Gerais, suspensa há 35 dias,
só se têm através de notícias veiculadas na imprensa,
cujos pormenores invariavelmente não condizem com
a realidade.

Apesar de decorridos mais de trinta diasJla interven
ção, a gestão normal desse importante agente financeiro
do Estado de Minas Gerais ainda não operou resultados
práticos. Sequer foi nomeado seu presidente.
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Aliás, tem respondido pela presidência do Banco um
profissional da área do magistério, sem experiência an
terior qualquer em gestão financeira, orçamentária,
contábil ou patrimonial.

Assim, para que se tenha esclarecimentos maiores
sobre esse assunto, faço o presente requerimento de
pedido de informações ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda Maílson da Nóbrega. - Deputado Mário As
sad, Presidente.

GABINElE DO PRIMEIRO

VICE-PRESIDENlE
I - Reiatório

Com base no que dispõe o § 2', art. 50, da Consti
tuição Federal, o Sr. Deputado Mário Assad solicita
à Mesa seja encaminhado pedido de informação ao Mi
nistro da Fazenda, visando obter esclarecimentos acerca
da intervenção no Banco de Crédito Real de Minas
Gerais, as conclusões da investigação, o resultado da
auditoria, a monta dos desfalques, a responsabilidade
apurada e as medidas adotadas para saneamento das
suas finanças.

Na justificação da iniciativa, o requerente alega que,
suspensa há 35 dias, somente através de notícias veicu
ladas pela imprensa, tem tido informações a respeito
da intervenção no Banco dc Crédito Real de Minas
Gerais, que ainda não operou resultados práticos e se
quer foi nomeado seu presidente.

É o relatório.

Il'- Voto do Relttor

A proposição tem respaldo nos dispositivos atinentes
à matéria, O nosso voto é, pois, pelo encaminhamento
do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
-Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação n' 278/89, formulado pelo Senhor Deputado
Mário Assad ao Senhor Ministro da Fazenda, sobre
a intervenção no Banco de Crédito Real de Minas Ge
rais.

Brasília, 29 de junho de 1989. -Hélio Dntra, Secretá
rio-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 279/89

(Dep., Osvaldo Lima Filho)

Solicita informações ao Ministro da Saúde sobre
a situação da empresa Golden Cross.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo
50, § 2' da Constituição Federal e artigo 130 do Regi
mento Interno sejam solicitadas ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Saúde as seguintes informações:

1) Quais as providências do Ministério da·Saúde para
dar execução ao,artigo 199, § 3' da Constituição Federal
que "veda a participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no Pais?"

2) Qual a situação da cmpresâ "Golden Cross" e
a nacionalidade dos detentores do seu capital?

Justificação

Os meios de comunicação publicam repetidos anún
cios de uma empresa de assistência à saúde de_nome
"Golden Cross", que tudo indica não pertencer a sócios
brasileiros,

Daí a necessidade de esclarecimento pelo órgão com
petente, tendo em vista a proibição constitucional de
atuação de empresas estrangeiras nesse setor.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1989 - Deputado
Osvaldo Lima Filho.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE '

I - Relatório

Através deste requerimento, o nobre Deputado Os
valdo Lima Filho pretende obter do Sr. Ministro da
Saúde esclarecimentos a respeito das seguintes inda
gações:
1-Quais as providências' do Ministério da Saúde

para dar execução ao artigo 199, § 3' da Constituição

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Federal que "veda a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde
no País?"

2 - Qual a situação da empresa "Golden Cross" e
a nacionalidade dos detentores do seu capital?

Ao justificar a sua iniciativa, o requerente cita que
os meios de comunicação publicam repetidos anúncios
de uma empresa de assistência à saúde de nome "Gol
den Cross", que, tudo indica, não pertencer a sócios
brasileiros, dai a necessidade, segundo o autor, de escla
recimento pelo órgão competente, tendo em vista a
proibição constitucional de al1oação de empresas estran
geiras nesse setor.

11- Voto do Relator

Consoante a regra do § 5', do art. 130, do Regimento
Interno, "não cabem, em requerimento de informação,
Providências a tomar, consulta, sugestão, qJnselho ou
interrogação sobre propósitos da autoridade a que se
dirigem" , (o grifo é nosso). '

Nestas condições, entendemos que a proposição em
exame, quanto ao item I, com o dispositivo citado,
e, assim, o nosso voto é pelo encaminhamento somente
quanto ao item 2 do pedido,

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de julho de 1989.
- Deputado Inocêncio Oliveira Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
Relator, pelo encaminhamento do Requerimento de
Informação n' 279/89, formulado pelo Senhor Deputado
Osvaldo Lima Filho ao Senhor Ministro da Saúde, sobre
a situação da empresa "Golden Cross".

Brasília, 29 de junho de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio,GerªJ d.ª-Mes<l.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
. N9 280/89

(Dep. Gerson Marcondes)

Solicita informações ao Ministro do Exército so
bre a situação da empresa Resilar - Serviços de
Segurança LTDA.

Requeiro, nos termos do artigo 127, inciso lI, do
Regimento Interno, da E. Câmara dos Deputados, re
quisite essa E. Mesa Diretora do Ministério do Exército,
pelo Comando da Região Sudeste, Segunda Região Mi·
litar, as seguintes informações:' ,

I) A Empresa paulista "Resuar, Serviços de Segu
rança Limitada", está regularmente registrada perante
o SFIDIT?i'

2) Em casõ afirmativo, quantas armas está a referida
.empresa habilitada, legalmente, a utilizar, na prestação
dos serviços de vigilância patrimonial que executa?

Justificação

Denunciamos, perante a Justiça Pública do Estado
de Sã6-Paulo, as manobras ilegais e abusivas do Prefeito
Municipal de Guarulhos, no Estado de São Paulo, per
mitindo o superfaturamento de contas de prestação de
Serviços'pela Empresa "Resilar, Serviços de Segurança,
Limitada".

Através dessa E, Mesa, já requisitamos ao Ministério
da Previdência, informações oficiais, necessárias a de
mostrar tal superfatura:p1ento, e bem assim, a fraude
no recolhimento de contribuições previdenciárias e do
FGTS, incide)ltes sobre os serviços em causa.

Com isto, comprovaremos que, além do assalto aos
cofres municipais, praticado peIa empresa em cumpli
cidade com autoridades locais, há também a perquirir
os danos à Fazenda N'acional, correspondente à sonega
ção, pela Empresa, de contribuições Sociais.

Pelo presente requerimento, pretendemos aprofun
dar a verificação das fraudes imputadas à Resilar, agora
para a1>ranger a ilegalidade na utilização de armamento
e munições sob -a fiscalização do Ministério do Exército,
através do SFIDIT, que é o órgão responsável peJa
fiscalização respectiva.

Mediante as informações que serão prestadas pelo
referido órgão, subordinado do Comando da Região
Sudeste, poderemos cruzar os dados alusivos ao número
de vigilantes mobilizados, bem como do armamento
de que dispõem para o cumprimento de seus encargos
de Segurança Patrimonial, prestados a várias reparti-
ções públicas, inclusive federais, .
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Assim, o presente Requerimento integra o contexto
informativo amplo, de que necessitamos, para verifi
cação das irregularidades já referidas, e punição dos
responsáveis por sua prática.

Sala das sessões, 21 de junho de 1989, ~ Gerson
Marcondes, Deputado Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Através deste requerimento, o Sr. Deputado Gerson
Marcondes solicita à Mesa seja encaminhado pedido
de informação ao Sr. Ministro do Exército, visando
obter os seguintes esclarecimentos: ,

1) A Empres[l paulista "RESILAR, Serviços de Se
gurança Limitada", está regularmente registrada peran
te O SFIDIT?

2) Em caso afirmativo, quantas armas está a referida
empresa habilitada, legalmente, a utilizar, na prestação
dos serviços de vigilância patrimonial que executa?

Alega o autor, na justificação, que denuciou perante
a Justiça Pública de São Paulo as manobras ilegais do
Prefeito Municipal de Guarulhos, por ter permitido o
superfaturamento 'de contas de prestação de serviços
pela empresa Resilar, resultando em fraude no recolhi
mento das contribuições sociais devidas.

Com o presente pedido, pretende o requerente apu
rar irregularidades imputadas à empresa em questão
na utilização de armamento e munições sob a fiscali
:l;ação ?o Ministério do Exército, através do SFIDIT,
quê é O órgão responsável pelo setor.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do p,edido, pois en
tendemos que a proposição tem respaldo nos disposi
tivos atinentes à matéria.

:lala das Reuniões da. Me,sa, 29 de junho de 1989.
......: Deputado Il!ocêncio de Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do Requerimento de In
formação D' 280/89, formulado peloSenhor Deputado
Gerson Marcondes ao Senhor Ministro do Exército,
sobre a situação da empresa Resilar - Serviços de Segu
rançaLTDA.

'Brasília, 29 de junho de 1989, -Hélio Dutra, Secretá
rio-Gerai da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 281/89

(Dep. Gerson Marcondes)

Solicita Informações ao MInIstro dá Previdência e As
~Istência Social sobre a situação da empresa ResUar 
,Servi~1IS de Segurança LIda juuto ao lAPAS.

Requeiro, ouvida a C. Mesa .Diretora, conforme pre
visto no artigo 127, inciso lI, do Requerimento Interno
desta E, Câmara dos Deputados, sejam requisitadas
ao Instituto de Administração da Previdência Social
- IAl'AS - através. do Exmo Sr. Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social-as seguintes Infor
mações Oficiais:

a) É a empresa "Resilar, Serviços de Segurança, Li
mitada" , estabelecida na Capital do Estado de São Pau
lo, cad~stradacomo contribuinte da Previdência Social?
Em caso afirmativo, informe o lAPAS qual o número
total de contribuições recolhidas aos cofres daquele Ins
tituto, mês a mês, desde janeiro de 1989 até a presente
data, informando, outrossim, e também mês a mês,
a quantos segurados se referem as respectivas contri
buições, efetivamente recolhidas;

b) No contexto das informações solicitadas no'item
anterior, informe o lAPAS, destacada e especificamen
te, o seguinte:

I - Qual o importc das contribuições recolhidas pela
empresa "Resilar" aos cofres do lAPAS, mês a mês,
desde janeiro de 1989 até esta data. em função do Con
trato de Prestação de Serviços que mantém com a Pre
feitura Municipal de Guarulhos;.

II - Quais os nomes dos respé'ctivos segurados, em
pregados da referida Empresa, cujas prestações de ser-
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viços geraram o recolhimento das contribuições previ
denciárias referidas no inciso anterior, esclarecendo os
respectivos números de Rgs., bem como os locais em
que efetivamente trabalharam, de janeiro de 1989 até
esta data, mês a mês;

III - Quais os nomes dos empregados, da "Resilar",
e respectivos Rgs. dos mobilizados para prestação de
serviços à Prefeitura Municipal de Guarulhos, dia a
dia, a apartir de I' de janeiro de 1989 até esta data;
importâncias pagas a cada um deles, a título de salários,
sobre as quais incidiram efetivamente, as contribuições
recolhidas; Qual o período de prestação de serviços,
gerador daquelas contribuições?

Justlftc:ação

Senhor P~esidente: - Senhores Deputados - Mem
bros da C. Mesa:

Os Serviços de Vigilância Patrimonial e Bancária,
bem como os de guarda de Bens e Serviços percentes
às Prefeituras Municipais, constituem espécie do gênero
"Segurança Interna", devendo ser, prestados, na forma
da lei, mediante licença específica e fiscalização direta
dos Poderes Públicos.

No plano federal, cabe ao Estado-Maior das Forças
Armadas, fiscalizar e deferir o plano de uniformés e
fardamento das empresas e Guardas Municipais e Esta
duais, ~ ao_ SFIDr~~ órção do Ministério do Exér<;ito,
e fiscalizaçao de utilizaçao do armamento e da muwção
de que tais organismos se utilizam.

À Policia Civil, nos Estados Federados, cabe o exer
elcio da fiscalização "stricto sensu", do funcionamento
dessas entidades, bem como o seu licenciamento, obser
vados os regramentos da Legislação Federal, aplicáveis
à espécie.

Já se vê, portanto, que a atividade de prestação de
serviços de Segurança, porsua peculiar natureza merece
redobrada atenção do Poder Público em seus vários
patamares, que deve agir rigorosamente, a fim de impe
dir que, seja pela violação de normas identificadas como
de interesse de Segurança Nallional, seja pela prática
de fraudes variadas, que vão desde a inobservância de
mandamentos trabalhistas ou previdenciários, até o su
perfaturamento de "contas-fantasma", transformem-se
as empresas de segurança em verdadeiros tumores de
fixação da bandalheira e da corrupção, lamentavelmen
te acobertadas pela ação a cumpliciada de Governa
dores corruptos.

No Estado de São Paulo, vem operando no ramo
de segurança privada, a empresa Resilar, a qual possui
poderes "Sobrenaturais": - Consegue, com uns poucos
vigilantes, guarnecer a centenas de postos de serviço,
em vários locais diferentes!

O pior é que, vários dos organismos que se utilizam
dos serviços da Resilar, são repartições pdblicas, inclu
sive federais, a demonstrar que a ação audaciosa de
seus responsáveis, não encontra barreiras, nem mêsmo
quando se trate de preservar interesses das Fazendas
Públicas.

Em Guarulhos, a Resilar vem prestando Serviços à
PrefeituraMunicipal. E recebi denúncias graves e fun
damentadas de que a Resilar, desde janeiro de 1989
a esta data, está "faturando" na base de um por cinco:
- um vigilante efetivamente em seu posto, contra cinco
vigilatltes-fantasmas! E o povo paga a conta.

Não bastasse tal escândalo, as denúncias por mim
recebidas, aludem a que a Empresa Resilar não recolhe
o FGTS e as taxas previdenciárias, na integridade dos
respectivos fatos geradores, tudo isto sob as vistas "gros
sas e lubrificadas", .da fiscalização federal própria!

É escândalo demais, Senhor Presidente, para quem
p'retende ser guarda Patrimonial, Pública e Privada!
E complacência criminosa das autoridades, inclusive
das municipais de Guarulhos, que têm no homem de
negócios Paschoal Thomeu, o seu lamentável paradig
ma!

Esta Cãmara tem o dever de agir, com todo o rigor,
visando à apuração dos fatos. Fa-lo-á, pela requisição
das informações oficiais próprias, que o presente reque
rimento enseja.

Sala das Sessões, 21 de junho de 1989. - Gerson
MlU'COnc!es, Deputado Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

O Sr. Deputado Gerson Marcondes apresenta reque
rimento à MeS!l, solicitando seja encaminhado pedido
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de informaçoes ia IAPAS, através do Ministro da Previ
dência e Assistência Social, com o objetivo de obter
os seguintes esclarecimentos:

a) 'É a empresa "Resilar, Serviços de Segurança
Limitada", estabelecida na Capital do Estado de São
Paulo, cadastrada como contribuinte da Previdência So
cial? Em caso afirmativo, informe o lAPAS qual o nú
mero total de contribuições recolhidas aos cofres daque
le Instituto, mês a mês, desde janeiro de 1989, até a
presente data, informando, outrossim, e também mês
a mês, a quantos segurados se referem as respectivas
contribuições, efetivamente recolhidas;

b) No contexto das informações solicitadas no item
anterior, informe o lAPAS, destacada e especificamen
te, o seguinte:

I - Qual o importe das contribuições recolhidas pela
empresa "Resilar" aos cofres do lAPAS, mês a mês,
desde janeiro de 1989 até a esta data em função do
Contrato de Prestação de Serviços que mantém com
a Prefeitura Municipal de Guarulhos;

11- Quais os nomes dos respectivos segurados, em
pregados da referida Empresa, cujas prestações de ser
viços geraram o recolhimento das contribuições previ
denciárias referidas no inciso anterior, esclarecendo os
respectivos números de Rgs., bem como os locais em
que efetivamente trabalharam, de janeiro de 1989 até
esta data, mês a mês;

IH - Quais os nomes dos empregados, da "Resilar",
e respectivos Rgs. dos mobilizados para prestação de
serviços à Prefeitura Municipal de Guarulhos, dia a
dia, a partir de I' de janeiro de 1989 até esta data;
importâncias pagas a cada um deles, a título de salários,
sobre as quais incidirem efetivamente, as contribuições
recolhidas; qual o critério de prestação de serviços, ge
rador daquelas contribuições?

Afirma o autór, na justificação, que tem recebíclo
denúncias contra a empresa Resilar, que desde janeiro
de 1989 a esta data está "faturando" na base de um
por cinco, ou seja, um vigilante efetivamente em seu
posto, contra cinco vigilantes-fantasmas. Além disso,
taf empresa, segundo consta, não vem recolhendo o
F<:JTS e as taxas previdenciárias impunemente.

É o relatório.

H - Voto do Relator

O nosso voto é pelo encaminhamento do pedido
amparado que está nas normas que regem a matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989
- Deputado IJlcJdndo OUvelra, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formação n' 281/89, formulado pelo Senhor Deputado
Gerson Marcondes ao Senhor Ministro da Previdéncia
e Assitência Social, sobre a situação da empresa Resilar
- Serviços de segurança Ltda, junto ao lAPAS.

Brasma,:t~u~ IUllilo de 1989. -HQlo Dutra, Secretá
rio·Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 282189

(Dep. Gerson Marcondes)

Solicita Informações ao Ministro da Fazenda s0

bre a situação da emprNa RESILAR - Serviços
de Segul'llDÇ8 Ltda., perante o FGTS.

Requeiro, nos termos do artigo 127, inciso 111 do
R~ll!mento Interno da E. Câmara dos Deputados: re
qUIsite em E. Mesa Diretora à Caixa Econômica Fede
r~l, através do Ministério da Fazenda, informaçôes rela
tivas ao seguinte:

1) A Empresa paulista "Resilar, Serviços de Segu
rança Limitadl\", está cadastrada como contribuinte do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)?

2) Em caso afirmativo, remeter xerocópias das Guias
de Recolhimento dos empregados vinculados, mediante
relação empregatícia, à referid.a empresa, no períodó'
compreendido entre I' de janeiro de 1989, à presente
data.

Sábado 1- 5895

JnstIftcaçáo

Na justiça, denunciamos a ação nefasta da Empresa
"Resilar, Serviços de Segurança, ~imitada", que é acu
sada da prática de sérias irregularidades, no cumpri
mento de Contr,to de Prestação de Serviços celebrado
com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, no Estado
de São Paulo.

Tais irregularidades envOlvem uanos a Superiores in
teresses da União, no plano da sonegação de contri
buições sociais e do superfaturamento de serviços, com
vultosos prejuízos ao Erário.

Ademais, as acusações envolvem, também, irregula
ridades na utilização de armamentos sob a fiscalização
do Exército Brasileiro.

A propósito, submeti a essa E. Mesa, vanos requeri
mentos de informações, cuja tramitação ocorre, no mo
mento, a fim de que o Ministério da Previdência escla
reça quanto as contribuições próprias. O mesmo fiz,
em relação ao Ministério do Exército.

Isto posto, e na complementação de informações que
precisam ser "cruzadas" para verificação integral das
irregularidades, inclusive na salvaguarda de interesses
da Fazenda Nacional, tenho por imprescindivel a obten
ção de dados referentes ao recolhimento, pela referida
empresa, do FGTS sobre sua folha pagamento, provi
dência que o presente requerimento de informações
visa a materializar.

Sala das Sessões, 22 de junho de 1989. - Gerson
Man:oades, Deputado Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Com o requerimento em epígrafe, o Sr. Deputado
Gerson Marcondes dirige solicitação à Mesa, no sentido
de ser encaminhado pedido de informgção à Caixa Eco
nômica Federal, através do Ministérfo da Fazenda, a
fim de obter os esclarecimentos abaixo enumerados:
l-A Empresa paulista "Resilar, Serviços de Segu

rança Limitada", está cadastrada como contribuinte do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)?

2 - Em caso afirmativo, remeter xerocópias das
Guias de Recolhimento dos empregados vinculados,
mediante relação empregatícia, à referida empresa, no
período compreendido entre I' de janeiro de 1989, à
presente data.

A justificação da iniciauva assenta-se em denúncias
formuladas pelo autor contra a empresa em questão,
que é acusada da. prática de sérias irregularidades no
cumprimento do contrato de prestação de serviços cele
brado com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, São
Paulo, citando, por exemplo, a sonegação de contri
buições sociais e o superfaturamento de serviços, com
vultosos prejuízoS ao Erário.

É o relatório.

H - Voto do Relator

A proposição tem apoio regimental e na Constituição
da República. Assim, manifesto-me pelo encaminha
mento do pedido.

Sala das Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Deputado 1DcdDdo OlIveira. Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formações n' 282189, formulado pelo Senhor Deputado
Gerson Marcondes ao Senhor Ministro da Fazenda
sobre a situação da empresa Resilar - Serviços de Segu:
rança LIda, perante o FGTS.

Brasília,29 de junho de 1989. -Hélio Dutra Secretá-
rio-GeraI da Mesa. '

REQUE~NTODEINFORMAÇÃO

N' 283/89

(Dep. Wilson Campos)

Solldtalnformações ao Ministrodos TrllDSportes
sobre recursos do selo-pedáglo.

Requeiro à Mesa, com base no disposto no § 2',
no art. 50, da Constituição Federal, e nas normas regi-
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mentais, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Esta
do dos Transportes, o seguinte pedido de informações:

1 - Importâncias arrecada, mês a mês, desde I' de
março de 1989, provenientes da cobrança do selo-pe
dágio;

2 - Em que bancos se encontram depositadas cita
das importâncias, que órgão acompanha a evolução da
arrecadação e que medidas estão sendo tomadas para
protegê-las da corrosão inflacionária;

3 - Razões da não utilização dos referidos recursos,
pelo DNER, no cumprimento dos objetivos previstos
na Lei N' 7,712, e

4 -Se, na hipótese do DNER não elaborar o seu
plano de custeio para 1989, esclarecer qual será a desti
nação a ser dada aos recursos decorrentes da arreca
dação do selo-pedágio.

Justificação

O Governo Federa,l, através do Ministério dos Trans
portes, não está cxéutando as obras de manutenção
das estradas, cujo estado de conservação tem provocado
um sem-número de acidentes com a conseqüente perda
de vidas humanas, como é exemplo a recente tragédia
de Sergipe. Essa situação poderá vir a ser amenizada
com a utilização, pelo Departamento Nacional de Estra
das e Rodagem (DNER), dos recursos arrecadados eOJ;ll
a cobrança do selo-pedágio, instituído pela Lei n' 7.712.

Diante desse quadro, a opinião pública deve ser infor
mada do montante arrecadado, da destinação que deve
ser dada aos mencionados recursos e das düiculdadcs
existentes para a sua utilização ainda no presente exer
cício. Depqtado WiJ'!On Campos.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Através do requerimento em questão, o nobre Depu
tado Wilson Campos solicita à Mesa o encaminhamento
de pedido de infornlação ao Sr. Ministro dos Trans
portes, com o objetivo de obter os esclarecimentos abai
xo enumerados:

1 - Importâncias arrecadadas, mês a mês, desde I'
de março de 1989, proveniente da cobrança do selo-pe
dágio;

2 - Em que bancos se encontram depositadas cita
das importâncias, que órgão acompanha a evolução da
arrecadação e que medidas estão sendo tomadas para
protegê-las da corrosão inflacionária;

3 - Razão da ,não utilização dos referidos recursos,
pelo DNER, no cumprimento dos objetivos previstos
na Lei n' 7.712.; e

4 -Se, na hipótese do DNER não elaborar o seu
plano dê custeio para 1989, esclarecer qual será a desti
nação a ser dada aos recursos decorrentes da arreca
dação do selo-pedágio.

Argumenta o autor da iniciativa que o Governo Fede
ral não está executando as obras de manuil'nção das
estradas, cujo estado de conservação tem provocado
um sem-número de acidentes com a conseqüente perda
de vidas humànas. Diz, ainda, que essa situação poderá
vir a ser amenizada com a utilização, pelo DNER, dos
recursos arrecadados com a cobrança do selo-pedágio,
instituído pela Lei n' 7.712.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamós pelo encaminhamento do pedido, ampa
rado que está nos dispositivos atinentes à matéria.

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputa
do.Inocêndo Oliveira. Relator,
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PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formações n' 283189, formulado pelo Senhor Deputado
Wilson Campos ao Senhor Ministro dos Transportes,
sobre recursos do selo-pedágio.

Brasília, 29 de jun)1o de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Gerai da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 291/89

(Dep. Gerson Marcondes)

Solicita inrormações ao Ministro da Fazenda so
bre a Guia de Exportação correspondente à Nota
Fiscal n' 341.958, alusiva à exportação de veículos
"Duna".

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
D.D. Presidente da Câmara dos Deputados.

Na conformidade do quanto dispõe o artigo 127, inci
so 11, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro, em aditamento ao Requerimento de Infor
mação n'145, de 1989, de minha autoria, sejam requisi
tadas à Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil, SIA-CACEX-xeroeópias das Notas Fiscais emiti
das pela empresa multinacional "Fiat-Automóveis, SI
A", estabelecida à Rodovia Fernão Dias, Km 429,
32.500-Betim-Estado de Minas Gerais, concernentes às
Guias de Exportação expedidas pelo referido órgão go
vernamental, para instrumentar o emharqllcde viaturas
de fabricação da referida empresa, no período abran
gido entre janeiro de 1987, através de todos os portos
nacionais. Destaco especialmente, que deve ser reite
rada a requisição da guia de Exportação correspondente
à Nota Fiscal n' 341.958, alusiva à exportação de veícu
los "Duna" pelo porto de Santos, no Estado de São
Paulo, assim como xerocópia da mesma e precitada
nota fiscal, documentos que deixaram de acompanhar
o Aviso 435, de 19-5-89, firmado pelo Exm' Sr. Ministro
da Fazenda, DI. Maílson Ferreira da Nóbrega, pelo
qual a Cacex atendem parcialmente as informações re
quisitadas por esta Câmara dos Deputados.

Justificação

Estamos coligindo elementos necessários à compro
vação de fraude cambial, perpetrada mediante expor
tação de produtos a preços subfaturados , promovida
pela empresa multinacional "Fiat Automóveis, S/A".
O objetivo dessa ação, é consolidar o substrato factual
que ensejará a constituição de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito, destinada à verificação de respon
sabilidades, em face a mais esse ato atentatório à econo
mia nacional, como sói ser o subfaturamento, na expor
tação de produtos industrializados, numa Nação que
luta para desenvolver-se estrangulada por toda sorte
de manobras encetadas pelas superpotências, que prin
cipiam nas retaliações inconseqüentes e violentos e vão
até a desonesta e ilegal manipulação de divisão, tão
sofridamente obtidas pelo Brasil.

Apresentamos, por isso, o requerimento que tomou
o número 145, no cotfcnte ano legislativo, pelo qual,
após devidamente aprovado pela a Mesa, a Câmara
dos Deputados requisitou a Cacex as guias de Expor
tação alusivas da FIAT, durante o período de janeiro
a julho de 1987, com a ressalva de que tais documentos
deviam referir-se aos embarques procedidos através de
todos os portos nacionais. Ora sucede que as guias reme
tidas a esta Casa, não abrangeram exatamente às expor
tações procedidas em junho de 1987, através do Porto
de Santos, exatamente aquelas que ensejaram denún-
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cias graves, formuladas pelos portuários santistas e pelo
acreditado Jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição
de 5 de julho de 1987, acusando a Multinacional
"FIAT", de exportar o veículo "Duna" de sua fabrica
ção, pelo Cz$ 51.722,45, enquanto que, no mercado
nacional referido veículo custava mais de quatro mil
dólares.

Portanto, a resposta foi incompleta.
Nestas condições, voltamos ao assunto, aditamos aos

documentos reclamados, mais a remessa de todas as
Notas Fiscais alusivas às Guias de exportação, relativas
ao mesmo período, ou seja, de janeiro a julho inclusive,
de 1987. Tais documentos são absolutamente indispen
sáveis à verificação objetiva, por esta Casa Legislativa,
do dolo da Fiat, nos graves fatos fraudulento que lhe
foram imputados.

Com tal justificação, aguardamos a aprovação do pre
sente Requerimento de Informação.

Sala das Sessões, - Gerson Marcondes, Deputado
Federal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

O Sr. Deputado Gerson Marcondes volta a solicitar
à Mesa o encaminhamento de pedido de informações
ao Sr. Ministro da Fazenda, para que, através da Cacex
- Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil
S.A., sejam requisitadas xerox das Notas Fiscais emiti
das pela Fiat - Automóveis S.A., concernentes às guias
de exportação expedidas no período de janeiro a julho
de 1987, através de todos os portos nacionais, especial
mente a guia correspondente à Nota Fiscal n' 341.958,
alusiva à exportação de veículos "Duna", pelo Porto
de Santos - SP.

Afirma o requerente, na justüicação, que está coligin
do elementos necessários à comprovação de fraude cam
bial, perpetrada mediante exportação de produtos a
preços subfaturados pela Fiat Automóveis S.A. Alega,
ainda, que as informações prestadas em resposta ao
Requerimento 145189 não abrangeram às exportações
procedidas em junho de 1987, através do Porto de San
tos, exatamente aquelas que ensejaram .denúncias gra
ves, publicadas no O Estado de S. Paulo, edição de
5-7-87. Segundo o autor, tais documentos são absoluta
mente indispensáveis à verificação objetiva, por esta
Casa Legislativa, do dolo da "Fiat", nos graves fatos
fraudulentos que lhe foram imputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição guarda amparo no Regimento Interno
e na Constituição da República. O nosso voto é, pois,
pelo encaminhamento do pedido.

Sala de Reuniões da Mesa, 29 de junho de 1989.
- Deputado Inocêncio de Oliveira, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje. aprovou o parecer do
relator, pelo encaminhamento do requerimento de in
formação n' 291, de 1989, ...... formulado pelo Senhor
Deputado Gerson Marcondes ao Senhor Ministro da
Fazenda, sobre a Guia de Exportação correspondente
à Nota Fiscal n' 341.958, alusiva à exportação de veícu
los "Duna".

Brasília, 29 de junhO'de 1989. - Hélio Dutra, Secretá
rio-Geral da Mesa.
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MENSAGEM N'" 264, DE 1989
(DO PODER EXECUTNO)

Submete ã consideração do congresso Nacional bato

que renova a concessão out~rgada à Rádio Imperatriz

Sociedade Ltda., para explorar servic;o de radiodif.ll.

são sonora em onda média, na cidade de Imperatriz ,

Estado do Maranhão.

1
4. Esclareço que o ato de renovação/S::1ll18nte vir: d

produzir seus efeitos lega~s após deliberação (p Congre; 30

cionêü, na form2 ào p.J.rágr;~fo terceiro, do art .'9·:J 2. 2 3, Ué!
ti tuição. ~

Renovo a Vossa Excc-lência mr:.:l]s' protestos d':'
mais profundo respeito.

(As COMISSOES DE CONSTITlJIÇM E JUSTIÇA E REDAÇJ\O; E

DE CIllNCIA, TECNOLOGI,A, COMlJNICAÇJ\o E INFORMÂTICAI

1/

C>í-tZ4;)

__ /° _
'} I v ')

,;/r*::'L4W~ s )

EXCELENT1sSIMOS,SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Renova a concessão outorgada ã RÃDIO I~~ERATFIZ SOCIEDAD~ LTDAo;
explorar serviço de rad~od~fu3ão sonora em onda m~d~~, na c~dade

Imperatriz, Estado do Maranhão.

Nos termos do artigo 49 I ine iso XII, combinado

com § 1º do artigo 223, da Constituição Federal t tenho il

honra de subrnGter à apreciação do Congresso Nacional,

acompanhado de Exposição de Motivos Co Senhor Ministro de

Est.r.do das Comunicações, o nto que 11 reno\~a a concessão

ou~torgada à RÁDIO Il4PERAT:RIZ SOCIEDliDE 'LTDA. , para explorar

serviço de rádiodifusão sonora em onda média, na cidade de

Imperatriz, Estado do Haranhão" I constanta do Decreto nº

97.698, de 27 de abril de 1989, publicado no Diár~o Oficial

da união do día subseqüente.

P K· ólVIsM DE DOCU~nENTAÇÀD
PUl3l1Cf,DJ NA s;:çÂO r da

"'ARFO DFIC,AL "2 B ABR 19B9y;;' .7"
ÇÓ?IA AUiE/>;lIGA:JA __;;:.i'/

Deç:reton~ 97.698 Df> 27c!'? abril do 198~'

Brasí.lia, em 16 de junho de 1989.

Excelentíssimo Senhor Presidente dõ República, pront'ZlY".'I
forríl:3 jo

o Presidente da Re úbfica
usando das ;:; tribuições que lhe con fcre o artigo 3-1 I j. t.em na
tituição, e nos termos do artigo 69, j.tem Ir CIo Docr~=,to n'-? iJ:3.n,:.ijf
26 de janeiro de 1983, e tendo em vist<l o que consta do P:r().:::(::::~') ~,)c

n9 291lG.000005/88, decreta:

. Art. 19 - Fica, de acordo com o artigo 33 g § 39 f da Lei n9
4.117, de.27 c:Ie agosto de 1962, ren2vada por lO (dez) unos, a
de 17 de ]ane1ro de 1988, a concessao da R~DIO I~WER~TP!Z S02!leQ]'DE
LTDA., Qutorgada através do Decreto n9 80.742; de 14 de
1977( para explorar, na cidade de Imperatriz, Estado do "~éa't"""),

direito de exclusividade, serviço- de;; radiodifusão sonora em onda me?~
dia. I

~, Parágrafo único - A execução do serviço de' radil)(H fl.L1~\QI
cuja ol,lte.rga é renovada por este Decreto, Tt?gcr-se-á
sileiro de Telecomunicaçocs, lets subseqt'lcntés e
cumulativc,..m:!nte, pelas clz.usulas aprovadas .:ltravés do
de 26 de j~ --uüro ãc 1983, às quais a entidade i.1àe!:,iIJ

Árt. 29 - A conc~ss5o ora renovada somente
tos legais após deliberação do Congresso i~açior.al na
grafo terceiro, co artigo 223, da Constituição.

:J'7ec7ft-T? ",0' &..?.:.-/jq --á/?;' ...- ai:. 02y ""f/a~-Z
.Çj~IcA'. a,.~~ a<: a-ACltio de'.Ç;> ~f??/""~'""""-

,ê~ecú
d~ /ir?tt do

~,

Art. 3? - Este DecrE;to eJltra:;:m vigor na d0ta d~ ,S\.1;l pub1iTenho a honra de submeter ã elevada cdnsidera
ção de Vossa Excelência o p::.-ocesso d,:,; :t:enovação de outonJc. r;§'
querida pela RÂDIO n:q~ERJ-l.TRIZ SOCIEDAÓE LTDA., c:-:ecutant.c àÕ
serviço de radiodifusao sonora e~ onda média., na cidade de
lmpcratriz, Estado 90 Maranhão.

2. Os órgãos co~pct~n~l?s deste Ministério ~anifes
taram-se sobre o pedido, achando-o r.egularmente inst-r1Jíóo, obc
decidas os requisitos legais e t6çnicos atinente!; ao procedI"
menta renovatório. -

3. Diante do exposto, tenho a honra de subr-.etcr a
Vossa "E".r:celência o anexo projeto de decreto consubstêmci<,mdo a
medida.

cação.

Braslli~-DF, 27
e 1019 da República.

de abril de 1989; 16 SI? da
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Do S Dirotor Jlo«1,onal 40 IlEl:!EL elO llio LlÚ.

E.do'.ço I !lua Rio Bl'SDOO, 379 Cetro

Ao. Di~tor 4a !á410 IIlp....tri. 1I001e4a4e Lt4a

A..,.lo I Notifioação (tu)

lelaUyuonte ao pe4140 fonouldO por V.Sa., flI''''
vi.. a renovação elo pruo 4e T1cênoi. 4a outorp deteri4a a F."
e!1U4a4e para executar o .01'\'iQo de n41odituaio .onora· ltIll o~'
.edia, na ci4a4e de IIlporatri.. cUllpre-no~1n1'OJ'll&J' que a docla.
.entação que o in.t1'Ui toi mwli..da por ••ta Diretoria Ilegioni:li
·tendo .ido ~lIlp4a inooap1ota pelo eepinte aoUvos

Püt_ apre..ntar o. lau40. de enu.1o. do. tZ'Uil
.18.ore. prinoipal e auxiliar. O••eao. deverão abnll€er te.te.
"alisa40. há ....0. te 1 (UII) ano 4a 4ata 4. &\la apre.entação ao
DE1:!E"L, aco.panah40. 4a Anotação de Jloapo~abili4ade !íonica-AR~
corre.pondonte, lIovi4ulente qu1tda. .

!li oon.e911ênoia. fica V.5a. noUtioada de que ,
no. tenao. do~o único do artigo 4' '110 Deoreto n" 8t.066~1
deoaiu o dir,dto de... enUdade ao dotoriaento auto_Uco 4a re
novação de .... outorga e que o o.tudo lo pedido fiem ",br..ta~
até que a oxit;ência .oja atendida.

Excelentíssirno Senhor primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secreta....: ia

a Mensagem do Excelentissirno Senhor pr.esidente da ~epúblicar

acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor MinistrO de E!!.

tado das Comunicações, relativa aO encaminhamento do Dec~eto

nl? 97.698, de 27 de abril de 1969, que IIrenbva a concessao0E.

torg~da à MDIO IMPERATRIZ SOCIEDADE LTDA., para explorar se!,

viço de radiodifusão sonor<;t eUl onda média, na cidade de Irnp~

X'atriz, Estado do Maranhão t1
, para a apreciação do Congresso

Nacional.

.aprovelto a oportunidal.1e para renovar a Vossa

~xcelência protestos de elevada estima e consideração.

"",~dMinistro Chefe do Gabinete Cijil

.odcio D' (/3 'I iee Em ~ 26.0l:.8E

Z'H ••0
"0 1HZ
10JlC10w0N

A Sua Excelência o Senhor

g;:~;~~~e~~;Zs:~~:~~~~o da Câmara dos DeputndPs
BRAS1LIA-DF.

m&ÍlDUCJ) IlWr:P1E1DílUlIllUrA
C.G.C. 06.994.701/0001-70

Atoncio_ente,

~~"it~d1r
F.Dl;A ,TAl/Sq; DF IlELLO FONSECA

DmE'1'ORA REGIOI:AL DO DEIIm, EIf 510 LUfs
BUPSUfll'rA

N".h ti." ...., ••1 411 1:".'."'. ~.•,."•
••..Q~J.J[,.,t?tKXXJf>./.8'/,. .."" ,," •
,rlJul' CO,.,tllu;·~' 1"._ .. .fi~ ".", '.'i.'
qllll' I'>6/I'IIV'1 .... (;;1..,1"11,,,, ,"UI! ~li

-!'iJlr.",0--,!J.1J. __ (" fi ",,,,.,._.c:)'--l-_
D.,._ºy..i .aÇ...,.J4$-
Abril""". ~",.."lk.":~8· ~~,iJO

4. ~IG L.J.~L...1.t.:~7tIZ SOCIEú..GE l:G':I~1J)À, inscrita

no C.G.C.(I.;.F) sob nQ. 06.994-.70]/0001-70. tendo .elO visto. o di", c

peste n~ arti~o.3º àc Decreto n~. 88.066, de 26 dE: ja'1eiro de 19

3;., reQ.uer a 1Z. Sa. se di;ne apreci;;.r e subceter ~ {;,:-c:'sã-c da EC,;.

tor'::'-":':::.5.c c~c:t;.r.'st'3Ete o presel:.te p€&io te rr::r..v8.ção ô,r. concessto :=.

Q'S.,C:' ll::.c foi m;;.to~bC.êi.C. p:;.rc.. ex.:-;lor::.r o ser\':'ç~ de r~':'ior:if'L~stc su

l:C~E;. €r:. oaii& :.:.édit. na ci6.:....:ie de: I!:.j:,erctriz, 11D LsttlCO de l...<lranhãCl.

Pe2'c. tc.nto, ~"'le:::.c. os ';oC':J~~l·~tos 5. Ç:,ue s': refere.

:,.c~:.cic:i.:c.do ~E:crc.tc.

C\ttrossi::.!., u:; cl~-':, cc;r.J:.!.ecror az: cláns:.'.las que =
rE:.s:'.Q.l'(3.0 a ret.,:.lcr su:.s re.la..çc'es cc.:: c po::"er C,-li.ceéler...te 110 noVe- I

~er!'óao de e:;':Ilc·r~ç:c:.o de..I seI'iíiço,. caco o pe1i::'o c' renrr.r:..çE.c scjc

aJ..;e.:.:.~i:::o; e dec2. .....rc., p.::r Gste instr~.r:e:~to, ~dc.riT às' re~erid::ls

cl&:.s...8. a:; , :::;.c1:an.3.o-a:: c:..n::c·n;.:.e seus :ir~tere.s.5r.s.

11:...:-.. f,;1"'.

:"':;c- Luiz - h:.a -

Co;;:.C lel<..c3c E,;ú .fIece.iJSO ue r'C""i0'~""Ç6à ão 'l;:"'':'~O 6(..

-\1'"i_~.111:Uc. de OL:-,jOlt,;& i~c.r.:.... .c:;.;.ecug':ú (ie zervi;:c QE. r.:.6;;'Coi..iiu..:;ã" i:':;';."' ::02

f;':' eds,::;úr.:.., "le~·,j'!' ci6.a6.e til: 1J...;.J._.e:"~;";t.x·i:::- l,.s.-, te::..o;:; ;... i:::..fo:l.""!:.::!" O re

Geb!i.I.:..ell·;"(J ":e ;:;~'..< ci"ícia ::~ 034/213, u.:t;;;.do Q,f: 2C c:.l'.:" j.:..nc.iro!SC/ i:l:'l..: :=.

cO:·.O o Cli::"i,;:':";;.ci:. ;':e se~ Lf,e!:te fisc;.:.liz~éiol· e;.: :.is::::. cunl,1.:_ic:ia j.":!.O :=

r:.ic. 2ô é:o CO~~~'~l1ue ;:,es"

a- :LU,U0 Los SY1.::.~iG lIO ·~I':.:.nS.:.:i;;:;LO;;" :i~:r'i~lCii--<":ú - ccc:::Ol'.:.:e L\;::' ~o::"ici_

i.;;.ç2;o; :[0:"_ c~:~~·e':;iÃ.e Q sel:~ ;:'é~,.ll",e =-ifl c,:. liz:::.6.0.:i.', ~0_ ...i'(,.icl(: reci:'o ;:

1.988 :;:-::'r::.bClo, l''Õ-:c.O :.-e':::LG<, e ~ns!?:i.·it:lo "c .l."1::'::C .jJ:, Cü::Z_·j._:L·üz_·.O b jj~::Ci'I

Fl.C~''J.'~0 'i',i;. .. ..t... ;::,: .....:.-.r~:;::i.~.Ii.i-~.,;:::uAi.\.I,i.. ...:u.L~ (có.::--it,i) e-=. E:'~'::;O ~.od~r" :;;;:

1.e;::1;'::-1:'1[;·<'; :L.>~:.reü~:,,~, 1.·:Jl'~~<-'l1to, c. l~udo ue ens::io CO <:'1-'_1'C1::0 L;',).xili

[.r;
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LAUDO DE ENSAIO DE TRANSMISSOR

b- t:.6 ir:"f~ulalió::.~os constç;~Júdt.::.s e Bl,oúliac.éib :,,2.06 i·~ens 01 e 02 6.0 =

mencio'::'~iJcio :.:.'Z:d~C J12, aO;~5tJ~, q~í3 SE:j6.L: :::·E:.l·~<:.: &e u!:~ extill =

1;or tie inc&.í....6io e :rl'e~uêl·!ci::. i'o.i,"'U~:c;a .1~OL....i~l~l,- p..:i;,on"Lo:..:I:"l-se devi

c:umc'ntie ::.anc.ué;lc, ou .:l:·G ....Ul<..il·iz<:;,êi~s( ~uiJI:1e.;e:Lluo Li c(,~~!G·OVi'.Jç~o ce
cu.::; iJileturi~ G.I.Il l;OVI;: íiso::.liz.:.çEo' (V:rS,:"ül..I;') ç;,ue, ,tlor ve::.::.:.~ura, =:

~..:;_J:f(!7at.....-"
§'~ 2"""'" ,# o.-W:.2f&.

ENGENIUIJIID$
"- '11.01", AIITUII RAMOS N.- 24t .... ANO ~,

, C_"_01-'T·o.:'~::;.~..::"'~~:.:;.::..:~uo.:.';:...O_••_'-'~ ~~_.'""~~:~~
~ ~&

"-;;~ ~

-4. - Medições

Constam de 1 folha anexa

... ·JJ... c.'t'iL_::.:.:..;:. o e:~ze:jc p..~~..... .:..os J-e~'or';i:.or [.. ~{.. s,:;:.

liciu .... ç.:ú =~...E:iLJc... ~\()l' ;",U!::;i l"e.3j.J'i.i"lJ8.v' 1 LilY l.oi....ia 11;) úl~ii""v ~,;ri..,e'::';..l·(. 6~~'

~L;:; àc :V:f27 (,11:.. ~~i..io ::'oi 'l.;'...ui.::·iLati...l ::, ~:....".J.~';L.;;~U do l;l~ogr-':-lma a.ell~_ ,i~.!.Git.:,

:t.:...~::' ..J..L~. ;.i.:..... :...b~.. j.:. 11 ::...:í:€ ri;;. ;....~.c:i~:2" e -J..eV~c.:.u ó:lc. :...:.,' :"~0 ~40l:tfJ:'i.:., cU;"..l..:r:eG'=.=.

':::'0(. erú,l'f" cc. .0: e 0:....00 h:..::.. ...i: .....~l; ca.i_~ i~lO':" L~.i'.... _Ol~- àe \''-11 :t·:~ci.::.,2;

;:ü- uoz;.Lck iv;..·....,uJ..L<ci:.. .i-~lé..i. O&L.IC.:.'t. i_U!..icir-:...1 toe l~.r'€'l";';'j"l'i~.

:Fic~vs il.;.,l-'l.;-c:ü·::.:i.:c.i·"'L.l..OS c.o <:. ve,I.),l.iiI:r :"~IoC -.;ii3\.c. \,Lue ·;iU_f.l.SV' ·.U0 I"f'Od.L.l;::::l

-... 0 6.e ~êL: cf{cic.: j,.o:..' ..:._üs$~ er..is:o:orü ji l.Li.>vit: Ó.E:'COl·,;.:"i.~~ CJ ,fl·';':Eú e;;;i.i.,;oLe

lecióo e:..... lei ~l"~ a.XC:i..1,;"'l.V,.;JD.~rl~(, c:ie l·l~Ob:i:"~u.s ú[oqt::.e:"u l-.utU:J.·€:.:1..<::i. (tl·ip.t8:o:

iiil:.ls). t. o?o:r·~J;.:.c I.1e.i.lc:"o!'.lCr ç,ue a expecSº,&o ão a.llldiào.. ofício j~ :ro

r'... el~-t.·ol'.:..õ.a: :"'1~6s o t.E:C'urso do pri!izo les::.l •.

Ce;rlic cie cu... [. -~e~ ...ç:o Z'.;...10V_LlOS :10SC..;..S t';i_ uu~çõe;!J.

soela r:;el'elltie -

1.

2.

3.

5.•

- Interessado

a) nome: -EASA-Engenheiros Associados S.A. w

b) endereço: Rodovia Marechal Roildon Km 65 .... JunCli@i - @D

c) eJrlissora a que se destina o transmissor: FADro Il.!l?BnZ-~'t::.u:;:;

SOCIED!'JJE L'1Pji)Z'~o

!m1!2E'E!:i:zoi8 = [.IT'~

-~

a) mot.ivo: instalação do transmissor

b) endereço onde foi 'reali~ada: na Fábrica do inteE'essa6:o oFl.c
endereço acim:i.1.

c) data em que foi reali2ada: 10 de fevereiro dGJ !f)2?,

- Fabrici!1nte

a) nome: -EASA-Engenheiros Associados S.A."

b) endereço: o mesmo acima' indicad.o

- Observações Visuais

TRANSMISSOR PARA RADIODIFUsAo

BASA - MOD, A-TB6AB - S1!:RIE NO 2.050

5 .. 1 - Placa de identificação:

a) nome: wEASA-Engenheiros Associados S.A. P!

b) modelo: A-TB6AB

c) nQ de série: 2.050

d) homologação: cõdigo 0287/84

e) potênc~a'nominal: 10,0 kW

5.2 - Recursos para variar a potência de saída do tram::.miESOE' o z;J8.=
ra compensar eventuais variações da tensão primária de;; a2i =

mentação: sim, acoplamento à carga ajustfivel e:t'1:.ezT:.E',P.,G.-TI.':;:";;

5.6 - Cristal e unidade osciladora blindadas, remov.íveis v l?2KiJ. 2

:f:rição da frequência, e com possibilidade d~ cub~~"i:J.'l:VJ:l.'l][Jo.~

EASA

LAUDO DE ENSAIO

- ENGENHEIIIOS ASSOCIADOS 50 A. - IMó,"". • OomMl,
ltODO....J.A, M....tECH.A.L tONDON. Il:M tE. ~ fONE, MBX oUUfl1 '\
c:x. ,.OHM 1!1 _ Cf' 1l.S!al JUNDIoIt,1 _ sp. ~ THE)(, 011.35d19

tND. ln.EGI,5,nco, "TlANSEASIr\ GIRlM .....NNUS..
Iftlc,!,,&> b!adu,,1 Am~ C. G. C. 61.61l1Jl56/OX1'l.56

5.3

5.4

5.5

- Medidores de estágio final de RF:

a) de corrente cont.ínua de placa~ wHartman &. B:!:aun. ll o Etoé!.G!'li
15, es.?ala de O a 2,5 A;

b) de tensão continua de placa: "Hartman & Braunoc ~o~Gln 15
escala de O a 7 k-V;

c) de indicação relativa de nível de modulação~

Braun", modelo 15, escala de O a 1,5 A (um G!il
la modu1adora).

- Existência de tomadas de RF:

a) para ligação de monitor de modulação: sim

b) para medição de frequência: sim

- Existência de blindagem nas ligações de RF, em .bài~!o !i15í.v-:J1l.
entre as unidades que compõem o transmissor: !::.im

DECLARAÇM

Na qualidade de representante legal da "EASA-Engenheiros Associados

S.A. ti, DECLARO que o Eng2 Carlos Augusto Schermann: esteve. no ender,!.

ço acima, no dia 10 de fevereiro de 1987, ensaianlio O transmissor

de onda média, de fabricação "EA5A", modelo A-TB6AB, série nO 2.050

homologado pelo DENTEL, segundo código 0287/84'.

e 1987

5.7 - Quantidade de estágios separadores entre a un:l.d2dC::l OGcil.:Jélo=
ra e o estágio final de RF: dois

5 .. 8 - Dispositivàs de segurança pessoa.l:

a) descarga de capacitores: sim

b) gabinete metálico: um único,· encerrando todo o ':Y'",,-uGmis =

sor, com todas as partes expostas ao con·ta~o dos O}?G!\3J.6=
res, interligadas e conectadàs à massa

c) interruptores de segurança: sim, em todas as portas éJ.ando
acesso aos pontos onde existem tensões sup2i-io:!:GS @ 35fJ
volts, que automaticamenté, desligam essas ·1;.:;2TIsõeSo gUETh=
do qualquer delas for aberta

d) possibilidade de serem feitos, extcrnüffiel1te'1 t.údos O'S '80=
justes dos circuitos, com tensões superiores a 350 V-Q!i;,S·,
com todas as portas e tampas fechadas ~ zi:m

5.9 - Dispositivos de protecão do transmissor:

a) re1ay de sobercarga, na fon,:te de alta teu:::ão: :::im

b) deflagrador de centelhas de sabre-tensão~ ni!.· font.a ~Ü~
ta tensão: sim

c) proteção contra falta de ventilação nas viElvul@fJ" a~IcJ. J:c.)~
friamento forçado: sim
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5.COC 1j

2,5 A,

12.500 ..

52 olmo

1/-J.,O.r,

Zo:

OUTRAS

( 400 H~ • 100% NOOUlo.Cio): - 57,0 dZ

ATENUAÇÃO DE HARMON1COS - 21;1: 83, C e.r'.

','

-0,9 2,;;

N~ DE SÉRIE: D.C5C

LAUDO DE ENSAIO

-0,97500

1000

FABRICANTE: &ASA - I.11f:enhe1ro:: A:;soc1ado::; E.A.

ESPÉCIE DE EC:JIPA\1ENTO: Transmissor p:tr:t .r3.d1od1fu=-?:o

o 50 -O,í -0,7 2,:: ~:I~~~NCIA:cS'C ]::~
I~1--1-0-0-+--_-0-,-2-11-._-0-,-2-l--0';',-9-~ I ~:~~~~~ MiJ:llU8[~ C~ ~~~o:!hZ _ 1 Ez

~ 1--
4
-
0
-
0
-+--+-

c
-'-,,-I---1f--+-C-,:"I-I--l":,'-c-H-.;;;.;;;.;;"~Ç"~O;-;;D;:'-:P;;;O;;.T;-;A:;;D~DR;;;.~--------(

~ 1-----+----'.-+---'---l-J.,....:.---11 (looOH•• 100 'f" NIXItJUçÃO): 3;:
~ ~1...:0=-0::..:.0..,..+----=G-+-...:c::.-++2.,.::2_U;N;7lv;;;E;-L.D;;:E".ÕOU;;;,D;;:O;-D;;;.;-;;:PO;;;.;.;T;:AD;;;D;;;R;;-.------j
&1 .5000 -0,6 -0,6 1,6

o 50 -0,5 -0,5 2,1 3°: 67,0 e.:
]:=1t=~~;~t~-~~,~jc~~!~~=1 ~'~"~"i,,;,,~:~lm~:P~e~r~c~E~.~~t~í2v~e~1.:o-":1;,:,• .=.:':'7[j9i'JG,-~ili",c1.." -c, 1 ~ ,O NIVEL DE E:"ITRADA DE ÁUDIO

o 400 +0,2 +0,2 1,1 (IDOOH._IOO%NOOULAÇ,(ol: +11,Oà.EI:J

: t~l~o~o~o~=!===:c==j===~o~.==t=~l:,:2==] Ikp"O=T:<:EN:::C:::,.:-::.P=RI:::.7.'R"'::-::~~~:::oEO::::=~~::C""i~::-'-; -2-1~,:"7,":I=J::""l-_4-1
". 5000 -C,7 -0,7 ',1; ~

~ r-;7;:5;-:0::-0;;--r--=--;1';"::-L-I---:_:-;I~,~c:-,I--;1~,7;;-1k-==_:-:-~'~oo~~~'~N~O,~"~,,~ç::"~;:""':3:.,~,~1~0~k0:i,r!:.A-I
:=::;:===::;::===~===::===~IAMPLlFICADORFINAL DE RF

~ 50 -O,1 -0,1 , ,5 Ep:
.f~1----+---+---1-----11 Ip :

5 I-_I_O_O_+-_+~C-'-,J---1-,-+_0_,_,_3_1-_'-'-'~-'-H

~ 1-4_O_O_+-_+_0.:c,4_'-1_+_°-,,_4_1-_'.:c'~---H
C

NOTA: A unidade osciladora-amplificadora foi ensaiada em câ
mara climática, obtendo-se os seguintes resultados: varia =
çâo de ± 1 Hz, para temperaturas compreendidas entre 02 e +
SOQC. Para variações de ±. 10% na tensão de alimentação, a
variação foi de 1 Hz.

d) aplicação sequencial das diferentes tensões dos estágios:
ventilação, filamentos, oscilador-tensã.o negativa, média
tensão e alta tensão. Esta sequência é obrigatória,. não
sendo possível outra, mesmo por falsa manobra do operador
Um dispositivo, no circuito de grade do estágio final de
RF, impede a aplicação de tens'ão continua de placa, caso o
estágio final não esteja devidamente excitado.

i) amperemetro de RF: nDelta Eletronic,s'll, modelo TCA-20/4D,
série nQ 462, escala de O a 20 Ar precisão 2%.

e) analiza,dor 'de distorção, de ruído, e voltmetro eletrõni
co: "Barker & Williamson n

, modelo 410, s/n Q de série,pr~

cisão 5%;

c) voltmetro seletivo: "Potomac", modelo FIM-41, série nQ39 7

1"1,... ...... ; e::Ã,.. ?Il.

f) medidor de modulação: IITFT-Time Frequency Technology" ,mg
dele 753, série ne! 420-9, precisão 2%;

g) multimetro analógico: "Triplett", modelo 630, série nQ
497577, precisão 4%, com transformador de corrente AC,ti
po A-la; -

d) frequencimetro digital: I'Hewlett-packard", modelo 5303B,
série ne! 1240A1310, precisão melhor que 1,2 partes, em 1
milhão durante 1 ano;

h) carga artificial: ·EAS~", não indutiva, 52 ohrnsi

6. - Instrumentos de Medições Utilizados pelo Vistoriador

,a} oscilador de áudio: "Heathkit", modelo IG-1272, série nQ
01807, precisão 2%;

b) ponte de RF: "Delta Eletronics n
, modelo OIB-l, série nQ

816, prF!cisão 5% ± 1 ohm;

7.

8.

- Declaracão do Profissional Habilitado

Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes
deste Laudo, obtidas mediante ensaio realizado, por mim pes
soalmente, np transmissor 'a que se refere. O presente Laudõ
de Ensaio consta de 7 (sete) folhas, todas numeradas e ru 
bricadas com a rubrica ~~de que faço uso.

- Parecer Conclusivo

~ 5000 -e,5 -0,5 0,9
Sl 1-7-5-0-0-+----1.:c,O=---+-_-I-',-'-O-'+-1.:c,o=-----11

~ 50 +0,5 +0,5 o,a.
lt 1-----11--'----1--'--+--'-----11
5 f-_1_0_0_+-_,_+-,-0-,-,.:.6---'f-+,-0,-,,:..:6=---t-..:0-,-,;::8_-( 1

~ 1-_4_0_0_+-_+_0_,_5-,-1-+_O_'.;.5_i-_O.;.,_7_~ I

,f: e,01

OBSERVAÇÕES:AS oedl\'õeE forr,Le
feit~s c~nten~o-se ~ de roodu
lcção con~t~nt6 e v~riando-6e

o nível de entro..d.a. de AF.

Para. os devidos fins, CERTIFICO que o transmissor de onda
média, a g'qe se refere este Laudo de Ensaio, na data em que
foi realizado I atendia a todas as normas técnicas vigentes,
a ele aplicáveis.

1000

~ 5000

'"N 7500

°
-0,3

-0,7

°
-0,7

0,7

0,6

0,7

- "ART"-CREA LOCAL DO ENSAIO: Ro::'ovi:t lJ."ecb:?l RcnC-on l-a:-65 - Jun5i:'.! - E}-

Recolhido conforme guia nQ 404.192 (anexa).

R E S P O S T A DE AUDIOFREQUÊNCIA (P= 1C, C 1,\:

(ANEXO IAn DA FLAUDO DE ENSAIO

I)ATA DO ENSAIO: 10 de f€'lGreiro de 1987

FEITO POR: Ce,rlos A. f:chel"'i;J,é~nn (en:)
C}Sú-327S!Drj

ESPÉCIE qE EQUIPAMENTO: :'r:Lnl'Jr:::'850!" p::::.ra. ra.dio~i:'u:::!'o

FABRICANTE: E..~3.h - En.:;enL.elros Associado:: S.A.

MODELO: A-T:-6it:...

paulo. 10 de tvereiro de 1987

carlo{('§;to~
_ ..-CBEA-,---~ - RJ

são

90% M O D U L A ç ÃO

+2[----t----+------t-----l-'-------+--f---l

àB o~=~~~~~=====~====t====~~~~;·;;-E,=3
o,r--f---+----+----j-----f---j
t=t.==;t=====t==:;t====~t==.t==:J1·4 I I

100 CIO'" 11' l' 5[( 1.s I.
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~. Dir..tor Regional do DENTEL em são Ldo

~ü I Diretor da Rldio Imperatri? SocJ..ftdadc Y--,TDr~

• SoHcitaç;;o (F''''

I Rua Rio ~ranco" 379 - Centro

IK40010050

SO % MODULAÇÃO

5< 1.5K
-4

+2

d8 o

Relativamente ao pndido formull!.do pOE' VoSCl n ç qut?

visa a renovação do pra:"o de v1.ÇJênC!B da out.orga dc:fo~f.d<] [!. Q~:38

pntidade para executar o eerviço de radio~lfuseo 5cnOEô 00 @nd~o

m~dla~, n'a cldadl':" de Imperatriz, cumpre-nos lnfQl:!:lI1i2E quo. c ('j,ôc;u=

l'!1e!'lf:.aç~o "rUe O 1nstrui foi l1nalh;adn por est<!l DiretoZ'::a ti:u?,ic;"-'

nal, ten10 sido julgada incomplf!ta por não ter l!!PJ.!:~DGntDdo © 1",8'-1
do de ':nAaio do trangm!ssor aU1(111ar, de f~"'l:!c<2~G:ô El..V!TE:C'q mei':::
delo 333.

2S % MODULAÇÃO

2

+4

dB o

Assin ~endo, no pra~o de 30 dll!s CO\i1\::[h:!O dei ~e=

eehimento deste, ser& fllcult:~do l! f!SSl! entidade !fe."i!~'i;8E' w C'Cj.;;~

fairetoria ~eçion;,.l, a docu:nentação Eiclma rocm;!©B2du o ClJlpE'iít'ib C:

falha indicada ..

ESPÉCIE DE EOUIAAMENTO: TranGl::lsoo1' p~r:: r'ldlodl:f'uolro

FABRICANTE: EASA - En;;enhc1rco Aooocl~doc B.A.

N2 DE SÉRIE: :3. 05C

JOS~ SA'lOCL D~

DIRETOR TU::CIOHAL [:0

Ateneiosamente,

;;;";:::~W<e

(P·lD,Ok.:DISTORÇÃO HARMÔNICA

LAUDO DE ENSAIO

MODELO: A-TEliA"

(

a) ao..e,· BLVITEC~IlldústriaBletron:!Jo& [,t61n

bl elldereço, AVen:l.d" Engl Victor I!f:!:~iro,

ré) - Slio PaUlo (sp)

- Jled:l.çi5es

COnstam de 9 folh~s 2nex~s

- ~bserv"çi5es v:l.su"is

- PIa"" de :l.dellt:l.fi,,~çio'

a) nOMe do fabricante: ELVITEC-!:ndt!9t:S'i8 S!GÇü;.o.bn~;;,e"l =

LAUlJO DI .»SAIO DE TRAIlSHISSOii!

p.

1. - !J1teresado

a) Do.e=, Rádio I.p....atrh s;,"iedadt' ('t<\ào

b-) eadereço I' ltua SihtpU,,10 M:>l'é:l.ra, 15~,", )lO osu@

Jmperatrh (1Ik).

e) DO•• da emissora 11 qu~ se degti~~ @ tE'LQWU1,!;~S'~:'2S

Ifidio IJaperlltriz "e1ed~d. L'I1:d~~ <::) :ri:cpG:'<zs,.;r:is 1tJt2}

-~

a) motivor Renovação de eutorga

b) endereço onde foi rellilit:llde: III!ItrDdr:i da @üQ(dGJ!.03CO

dia - (Avea:id" lIeY1:on, !le110 s/!!~)o L:J'V''''' !G~ ~

proSM-:l.o - 1IIperatrb (MA).

c) data em qIle foi realizada, 18 <\'" j'cTJOE'GiEv 80 JYI[j[j

- rabricante

4.

I K400

400 IK

25% MODULAÇÃO

100

100

10050

50

SOIl/O MOOULAÇ,l;O

5 ,

85 % MODULAÇÃO•
G

4

2

400 I K 5K 7.5tt;

90% MODULAÇÃO

•
G

4

2

o
5 7.5

Q

<l
(,)

Z
'0

'"Ir
<l
J:

o
l<l
o
Ir
o
l
U)

..I
<l...
o...

Ltda

b) .odelol 333 - (Cód. Dentel 77/2(~J

e} ... de sér:l.et 1059

dl pot4!!nciu nomin.ais de saída: loOüú n ~(J©J Q 2~@ L>U~:=

ts.
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- Recu:rsos para variar potência de saida do transmissor

para eolllpell$ar event".is varillçlSes de tensio prim~ria

de aUment"ção ~ re9111ador lIanual de tensão- .cessório

(externo).

5.3 - Medidores do estágio final de RF,

a) de corrente contin"" de plaça' Hertmann ~ ~aun'
I'!,J - \5 bc.ll'< o C'- GOc' ';In'!.
~~~ ,~ __ft __'_ A _ cnn _~_

11) de tensão continua de place: IDlrtllann ~ !h'aun 

11012. 15 - escala de O a 5.000 V.

5.4 - Existência de tOll.das de RP':

a) para ligaçio de 1Il0nitor de IlIOdulação: s1ll

11) para lIediçio de frequêncta, sim

5.5 - Ixistência de blindagem nas ligações de Rr - .. b~

xo nível, entre As unidades que compõem o transmis

sor', sim

g) Carga artificíal'··COIISTAN!W' não iJllf\ltiva, 52 01lM1>

k) Multimetro an~16gico: BEC~MAN INSTRUMENTS INC. __

modelo TECH 310 - série n 0104D50oo - precisão da _

medida: 2".
i) m.perimetro alicate:' ICEL - ~AISE - modelo S~7000

série n2 03166 - precisão d. medida: 1,5"

j) AlIIper:l.metro de RF, SIMPSOM ELETIUC Co, - modelo 641)

série nO 8700 - precis'o da medida: 5".

- Declar~cio do Profission&l

Declaro serem verdadeiras todas as iafo""'ações const"!!'

te.. deste Laudo. obtidas mediante ensaio por min reali

zado pessoalmente no transmissor a ~e se refere. O

presente Laudo eonsta de 13 folhas, todas numeradas e-

rubricadas com a rubrica de qu~ ~aço uso.

5.8

IFOLJiA ~dLAUDO DE ENSAIO

sS<1 Luis, 19 de l'ewereiro 1988

- Parecer conclusivo

wcertifieo que o tr~nsmisson de Ond~s Hédi~s ~ que 5e

refere este L~udo de Enseio. n~ d~t~ em que foi re~lL.

z~do. ~~ten~i~~ a todas l!lS Nor~s Téênic&s vigentes e ~

~ '!'2.q~\ltl~~_"

8.

,""
ESPÉCIE DE EQUIPAMENTO; Transmissor para radiodiPU5ftO

~FABRiCANTE; EVI'I'J1:C-Industria Cetrond..,.. r.td,,~

MODE~O: ,,,-(<<:6d. DEJlTSL 77/27~) N2 DE SÉR IE: 105' f.A:H

~
IFREQUÊNCIA NfvEL DE RESPcrlTA DISTORCÃO OUTR AS MEDI DAS \~ENTRADA AIIf,IOOOHl) /' , ,

(Hz) Ide) I de) (% J

- 0,6' -.,6 1,9 FREQUÊ1C'A'e 50 NOMINAL: O IRE.'" MUID"': ~Q.ooo IIZ.u
1,8.. 100 _ 0,6 -0,6 _ItIAÇÃo ..,Gm.... V' .0 "/!ojI)TOll''! 2Ji1i:

-' VARIAÇAO DA PORTADORA'" - O,'" -0,4 1,7o 400e
t IlJOOHI:. 100"- "ooul.".i()l: 2%~ 1000 CD O 1,5

*' + 0,3 +0,3 1,5
NrVEL DE RUIOO DA PORTADORA

5000o
I 400 H.... 100% III001J1.A(:Ã01; -'8 emO> 7500 + 0,8. +0,8 2,1
ATf~UAÇÃO Of HARMQNICOS .2°: 78 dll

e 50 - 0,7 -O,? 1,8 3°:65 •>.. f;'''UIUO': ~ percept:l.veis
<.J roo _ 0,4 _0,4 1.&,.. NIVEl- DE ENTRADA DE ,QUO.1O-'

'" 400 _ 0,5 -0,5 1,5 11000 HI:. 100 % WODULACÃO I: + 9,5 d"o
e
~ 1000 O I) 1,5 POTENCIA PRIMARIA OE ENTRADA

+ 0,4 +o,~ 1,5 o .,. .. ODUI....c::.O : 3.1 lVA
1ft 5000

100.,.., WODLJLAÇÃO: 4.3 lVAlO
~,OQ) 7500 + 0,8 +0,8 AMPLIFICADOR FINAL VE RF

Ep: 2800 V
,~ 50 - 0,5 - 0,5 1,7/

Ip : 0,46 Au.. 100 - 0,6- -0,6 1,5
p",.: 1288 11-'

'" 400 -0,.5 1,3o - 0,5 Zo: 52 om
~

O O 1,.3 lo: ••4 A1000

*' 5000 + 0,5 +0..5 1,.3 p.OJO'o: l()()6j'Y

~ 7500 + 0,.5 +0.5 1,' f: .,78

e 50 I) I!) 1,'71 OBSERVAÇÕES:...
COIIDIÇ~ Dl!: POTRNCIN: 1.000 V-u + 1);3 f 0,3 1 ..7':3 /00 IIOT&: J(g mediçlSes foram feitas::>

O I) 1,.5 mantendo-se" de modula<:,i'io con.e 400o
stante e variando-se o n:/.vel =-~

O Cl 1,5-/000 de 1$.

*- 5000 O O 1,0
lO

7500 O Cl 1,5C>J

I
LOCAL DO ENSAIO: Avenilla lIItY1lml "'U<:> s/n. iI>lirro do Lep~

IImperatrh (lIA)

~DATA DO ENSAIO: 18 de !'evereiro de 1988.

- cristal e unidade osciladora blindadas e removivei!

para aferição de frequência: si.

- Quantidade de estágios separ~dores entre as unid~ 

des osciladora e o estágio l'i*al de U: Wll-

- Dispositivos de segl1rança pessoal:

,,) descarg..... de: capacitore~: sim (resistência de dr~

nagem

b) gabinete metálico: um unico encerrando todo o 

transmissor com todas as partes expostas &O con

tato dos operadores, interligadas e coneet3das A
massa.

c) interruptores de segl1rMça: sil'1, em todas as po~

'tas dando acesso ao interior do transmissor.

d) ajuste dos circuitos com mais de 350 V pela pa"';

te externa COm toclas as portas e tampas fechada!!

, .o1m

5.9 - Dispositivos de proteç'o do tranamissor,

a) relé de sobrec~rga de corrente na fonte de alt.-

tensão: sim

b) deflagr.dores de centelhas de sobretens'o na fO~

te de alta tensão: sim

c) proteção contra falta de ventilação nas válVUlas

, siJa

12) aplicação das diferentes tensões de aliaentação

dos estágio$: em forma sequencial - Filamentos 

média ~ensão e alta tensão; a sequênci~ acima é
obrig..tória, não sendo possível outra, mesmo por

fa1sa manobra do operador.

6. - Instrul'lentos de mediçeas utilizados pelo vistoriador

a) ORilador de áudio, IõEADIR J:LI:C'I'IlONICS COI!!'. - 110

delo 10_ 125 - série 0060190 - precisÃo da ....did..

(distorção): 0,05%.

b) P'requllncimlltro digital: HElILETT PACURD CO. - IIOd!

lo 5303.. - série n2 1~40Al310 ,;. precisão d......did!

melhor que 1,2 PP.K em 1 ano.

c) Voltmetro seletivo: POTOIlAC INSTIWIlEIlTS _ IlOdelo 

~IH-41 - série n2 1437 ~ precisão da medida: P~.

4) ponte de RF: DELTA ELl!:CTROIfICS Inc. - .odelo OU·

1 - série rrQ 152'4 - precis~l) d~ medida: 1%

e) Analizador de distorçio, LEADER ELECTROHICS CORP.

modelo LDM 170 - série nl 4080311 - precisão da OI!

dida: 5".

E) Medidor de modulaç'o: TFT- TIME ~ FREQUENCY TECHN~

LOG~ - sodelo 753 - série nt 869';'1, precisão da m~

dida: 2~.
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1 /1

~~~/nj
\\~~Q;~~;08://

-- - j

ATENUAÇÃO DE NAm.lO~JICOB

1,3

1,,3

LAUDO DE ENSAIO

1,9

1,5

1,.4

2,0

r~m'diJ: @SJ2 D'
,,: D..,8S

~ 2°; 77 dD
1,8 .3 : GS, üT:

f-----f-----'----I--'---+--=--II~ ..~'~"·~m~'~'~Il~à~"~'.::;:~;:~=-~~=-.~~-
1 f-----'-_--I_-'-_+_1..:.,_5_-l 1NIVEL DE ENTRM~ DE !ÍUD:O

1.3 (1000 fil· 100 % UDD!.JUlGA'O I :.:<§,", Si (2[:)

MOOEkQ:333-(e6d. DENTEL 77/272)

DATA DO ENSAIO: 18: de fevereiro de 1986.

ESPÉCIE OE EQUIPAMENTO: 'I!l'ansabsor 1'''''' ",.d1,,(\:'.[tlsb

fABRicANTE: ELVITEC-Industrh ll1etronie. Ltd.o

LOCAL DO ENSAIO: Avenida lIewton 1ll!1lCl s/a! BlIirl'@
IIlperatri. (KA:).

LAUDO DE ENSAIO IF~)

.para r,;diodifllsio

~
ESPÉCIE DE EQUIPAMENTO: Transmissor -k~l
FABRICANTE: ELVITEC-IndUstrh iletronic. Ltd~.

\~I:~~
MODELO: 333-(OOd. DEln'IlL 77/272) N2 DE SÉRIE: lG159

~
FREOUÊNCllII NIVEL DE RESPOSTA DlSTORCÂÔ OUTR AS MEDI DAS J 1ENTRADA AII.M)'JOHz)

[)oh) Id. ) Id.) 1% I

l~ 50 - 0,5 -0,5. 1,6 =::~~c~~: DI~.... IlUDIDA: 890.000 ar. •
<I. 100 - 0,6 -0,6 1,3 ......u...çiO ........ tMi IPI lO MINUTO':! 2 Ik.
-'
:::>

400 - 0.3 -0,3 1,0 VARIAÇAO DA PORTADORA
oo

( 1000HI • tOO % NOOUL"~): 1%'" 1000 o o 1,0

*" - 0,3 -0,3 1,9 NevEI- OE RUIDO DA PORTADORA

o 5000
( 400 HI. 100% NOOUL"ÇÃOl: "':'58 ..

'" 7500 + f),5 +0,5 1,5
4rENUAçÃO DE H4RMONICOS .2°: 79 lfi'.

o 50 - 0,5 -0,5 1,5 3°:64 d,;'
'<I. Ul"UftIOS: Iíáo perceptíveis
" 100 - 0,6 -0,6 1,1 -<I. Nll/EI. DE ENTRADA DE AUDIO-'
:::>

400 _ 0,3 .0,3 1,1 (1000 HI_ too 'Y. "ODUI.4ÇÃOI:+9~G) d_o
o

'" 1000 0,0 O,, 1,2 PRIMARIA DE ENTRADA
-

PDTENCIA

;f. 5000 -0,4 1,1
o .,.,.ODULAcÃO: :?,6 [',

- 0,4
100 ". IoIOOUI. ....c:Ão: 3,4 l

'" -10 7500 + 0,5 +0,5 1,2 AMPLIFICADOR FINAL DE RF

Ep: 2G150 V
,~ 50 o o 1,3... I> : 0,33 A

<I. 100 + 0,2 +D,2 1 •.3-' P,,"':676 li:::>o 400 O o 1,.1 Zo: 52 ollmsi
1000 o o 1,1 lo: 3,2 A

* 5000 I) o 1,.3 P1aída:532 11

2 7500 + 0,9 +0,.9 1.2 f: 0,79

o 50 I) I) 1,5 OBSERVAÇÕES:
'<1. COIIl>IÇ~ D8 POT~NCIK: 500 W•...
:3 IDO + 0,2 +O.~ 1,3 lIOTA: AS medições foram fei
::>
o 400 O o 1,3 t as lI~ntendo-se % de IIlOdUl.
o 910 const~nte e veri2ndo~s;2<

1000 O O 1,0 o nível de AF.

~. !:iODO o f) 1,3.,
N 7!:i00 + 0.9 +0,9 1,0

LOCAL 00 ENSAIO: AVe1dd. "'l'tOIL Ill!llo s/" lIl!irro do Lepro/~q;J
IlIIJ'eratriz (lU}

: 2}
'~

DATA 00 ENSAIO: 18 de fevereiro de 1988. \,~ )
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MC - DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM SÃO Lu1s
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
PROCESSO NQ 29116.000005/88 "
ENTIDADE: RÁDIO UPERATRIZ SOCIEDADE LTDA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

OF!CID N'P11/U/ORISLS E... 28.03. ee
DO. DIRETOR DA DIRETORIA REGIONAL DO eENTEL E1 5)1,0 LU1s

AO, llIRETOR DA "RAOIO I'IPERATRIZ SOCIEDADE LTDA.

ASSUNTO' SOLICITAÇ~O (FAZ)

Julho de 1989

INFORMAÇÃO SFIS m 02/88

Trata o présente processo de pedido de renovação
de outorga, formulado pela RÁDIO IMPERATRIZ SOCIEDADE LTDA, execu
tant e do servJ.ço de radiodlfuflão sonora em ond~ méd:l.a, na cidade
de Imperatrlz Estado do Maranhão.

Da.vistoria realizada nas instalações da entidade
foram verificadas aS irregularidades constantes do DNT-233, folha
3~ Notificada a s~á-las, a entidade comunico~ a este 6rgão, atr~
ves de correspondencia, datada de 29/01/88, ja ter corrigidas as
referidas irregularidades (fls. 13 e 14).

À vista do exposto, encaminho o processo ao Advo
gado - SFIS, para as providências determinadas no item 4, capitulo
XX do Manual de Orientação Juridica.

são Luis, -::4 de março de 1988

~
Rt:l~W{,lf' dil !;.'m:.tll LlIr.u

I:nlõt·h~.·," I ::'h ..U
DPJ~EH1EL/SLS

MC - DENTEL

Diretoria Regional de são Lu!s

seção de Fiscalizac;ão

Proc. nO 29116.000005/8B

Entidade: Rádio Imperatriz Sociedade Ltda.

INFORMAÇÃO FIS Nº 02/88

Trata o presente pl'ocesso de renovação de outorga,
formulado pela RÁDIO Il\lPERATRIZ SOCIEDADE LTDA, executante de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Imperatriz, E~
tado do Maranhão

Saliento que ISS encontra em andamento o processo I

de apuração de infração, relativo a entidade, aba.ixo relacionado, es
tando sujeita à seguinte sanção~ -

Proc. nO 29116.000095/88 - Infringência ao artilOo
53, letra "i ll do Código Brasileiro de Telecomunica
ções com nova redação dada pelo IJeereto-lei nQ ......

236/67.

A entidade, durante o último periodo de vigência
de sua outorga, sofreu as sanções abaixo enumeradas) através dos s,!
guintes atos:

ADIVERTtNCIA - Proc. nº 29110.000800/84, por des
cumprir o item 34 do artigo 122 do Regulamento dos
serviços de radioaifusão, combinado com os itens
3.2.1 e 6.7.5., Norma 06/76

Face o exposto, encaminho os autos à SRAD para pr~
vidências contidas no subitem 5.4, capitulo XX do Manual de Orient~
ção Juridica.

são Luis/MA, t~de março de 1988

Ralatlva••nta ao padido fomulado por V.Sa. Que

viall a l"enOVaçBo do prazo d. vll.neia da autor,. deferida ••••• a!!.

tldade p.re exeoutar D aervlQD d...ad:l.odlfu••o aonore al'Jll ondel ••_

dia., ne cid.da da Imparatriz, Eatado do "'.ranhao, DUMpra-no. infor

.'1" Qua • ant1d.da deverá apr•••nt.r a '.lu1nt. docuMen'acão I -

.. Alteraçio do lau Dontrlto loc1al, com. flne"

l1dlda da adaptá-lo â n~un,ldldl do .l.teme .onetirio braail.iro·

tnat1tu!de pele o.areto-18t ,,~. 2.2!4, d. lD d. M.rço d. 1986. S. nl!

altlração contretu.l for ••nrida a ~.I.a d11tribulç8o de cota. en

tra OI lóo101 davaré .ar Incilminh.do ao OENTEL o pe'l1dc de halllolo.a

CÃo. lo~o 8PÓI o arquivam.nto do. atol n. repert:lç,Bo competente. -

C.la "lo .aje proparctenel e d11trlbulçic dee •

Dota., devlrê '11" encamlnhed. 111nute de alter.ciD contretu.l para '

previ1!1 autDrizaçÃo do Podar Conoedlnta,

~••ill ••ndo. no prezo d. SO (trinta) dia. cont,!

do do reclbimento de.t., dever••••• entldadl rllJlleter a a.ta Olrato

r1~ Rllional, lituade B Rue Rio erlnco, 379 - Centro. a doou•• nta.'";"

.;1"0 l'lIclml!l •• ncionadl!l, dap.ndendo d••••••dida •••••• I a dloia.o •

d. oou. futuro. P.dld::~noto.....nt.. ~

Jo.i SOlOU.l d. ~\~n . hlo

DIRETOR REG IONAL 00 P:L s)I,o LU!S

limo. Sr.
DIRETDR DA DIRETDRIA REGIONAL DO DENTEL.- SAD LUIZ - liA.

Rua Rio Branco - '79 .. contra -

SAO LUIZ - IIA.-

Sonhar Diretor.

Em atendimento 80 !lOU respeltevol orIcio de n~ 177/88 a

DR/5L5. datado de 29 de merço de 1988 vimos, pele pusente, encaminhar
à sua Diretoria o docuflentc solicitado, dentro do prezo estabelecido,.

qual seja: CERTlDAO SIMPLIFICADA EXPEDIOA PELA JUNTA CDIIERCIAL DD ES

TADO DD MARAIIHAD - JUCEMA- dando conta que o oapital social da RADID =
IMPERATRIZ SOCri::DADE LIMITADA encontra-se adaptado, ou adequado" à n,E,

va unidade do sistema monatário brasileiro instituida pelos dSCrliiltoS-=

101s dn n Q * 2.283 de 27 de fevereiro de 1986 1iI 2.284 de 10 de março do

fJIBSmO ano.

InformalRos. por oportuno, que não houve qualquer altar!,

cso contratual afora e adBpteção eci.a apontada.

Serve a presente, tambsll. como podido de hoa.ologação do

contido na cartidão (EM ~NEXO) pelo dapartellento competente do Ministí

rio das Coftlunicações ou, se for o caso. do Departamento Nacional de T;

lecolllunicações.

RATIFICANDO' inrorlllamo~ que a certidão 8xpudida pela JU

CEM" encontra-se em anexo B presente, fazendo parta como um todo, s,! •

tisfa-zendo. desta forma. o solicitado' por 8ua Diretoria••• z: • = ••
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Ã RUA GETULIO VARGAS S/rl II1PERATRIZ (MA)

P'""""""" ----------------------4

a MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO I CERTIDÃO SIMPLlFIC$;';rJ.~t
,}... f)Er4RTA"'E~ra ~AClON'At DE REG/SUW NO COMf.RCI(J SISfE"MA PMGlONAL OE REGISTRO N~{~rd6"

CERllF1C4MOS QUE A5 INFORMAÇÕES ABAIXO E/OU NO VERSP CON·STAM DOS DOCUô-fENTOS' '''A~_ 
VADOS NESTA JUNTA COMERCIAL

Vi\LüR

(CzSJ

IJentiCl!;a~·~lCódir.o

r.:S"'EI::;{V;;;,ç::::Q~n:;;lI':::RE;';.S::l/\ QUAKJ,

ESTADO DO MARANHÃO
JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO MAF:AfoJI'ií.o

DIVISÃO DE FINANCÀS f. f'1..AJJEJAMENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

U.l.:UlJ Atos Condilutivol (1.1.-2.1-3.1-4.1.,5.1.)

Codificaçâo

Contibil

WMATnll

OF'lLlAl

OE5T'lAflG-ElRA

RÁDlO HfPERATf<Il soe. LTUA

f2J soeICls/oIHtu~U. "RAle D~ ".ND61D/C"'~G(l

=-==:-::c:-:==----;-------j----j--------j----j-'-..J:.--
~r.

'..J
--~"-?-~- --:-l===-;;;;;;;;:;;;==--,,--;:;cu-;:rr-r----j-------j-----j ltl

\(,1

1.1.2.2.0.2

1.L2.2J.4

1.1.2,2J.5 Outros Sen'iÇüs
S5CIO-GERENTE

SOCrO-GEREtlTE

gOelO-GERENTE

PRIIZO DO

MANOAT;-

tj:O,ACYR SrClSITO RIBEIRO

EDSON SPOSITO RIBEIRO

EDSON LOBÃO

EXECUÇÃü DE ::>ERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE QUALQUER HODALIDAiJE

It' C.PI"'~L ~"C'.l tVALO~ (li ti) ~ p~~ u'E"~ol

2!J I NFORMA"::OES COMPLEMENTARES

.A Rádio Imperatriz Sociedar](>j Lte~_ao li i:~:lU3Gl!'!;ru.1";;(?

do serviço de radj,ocltfusiío sonora em onda m~di"a na ciue.d·,:. d.;. :rmp:""-·-~

triz t Estado do Marw..hão, requereu telllpestiv3.mell'i::~ 8 r(.:t!(,v,:U;8.f) .J.<;:,

outorga que lhe foi deferida.

RÁDIO IMPERATRIZ soe. LTDA, requer- CertidÃo Simplificada

CERTIFICAMOS que a referida firma tem seu registro arquivado nesta Jun

ta Comereial .ob o NIRC 212.0009522 3 por despll.cho em 24.06.76, raferen

te &0 Capit&·l SO,.cial qu,? fi de Cr$200.000.00{duzentos mil cruzeiros). r!

presentAdo por 2.000{dua~ mil) quotas no valor de Cr$lOO,OO(cem bru~ei

r~s), cada umó1. O Capital fica transferido Ilutomaticamcntc para CZ$. ••

200,OO(Duzentos Cruzados), repreGentado por 2.000(duas ~il) quotaS no t

VAlor de Cz$O,10(dez centavos). cada uma, assim distribuido entre oa s

cios; MOACYR SpOSrTO RIBEIRO, com SOO(quinhentas) quotas; no valor to

tal de ,Cz$SO ,OO(cinquenta cruzados), EBSQN 8POSITO RIBEIRO, com _·,500~'

quinhe.ntas) quotar>,no VAlor total de C:Z$50,OO(cinque'nta cruzedos).EDSa;

LOBÃO, com lOOO(mil) ~uotas. no valor total de Cz$10l),OO(Cem c.ruzados )

tudo de confor~i.dadc com o disposto nos Decretos Leis .n9s 2.283 de 2'7.

02.86 E! 2.284 de 1010311~86. Sec.retaria Geral da Junta Come.rciaLdo Es::

cado do Maranhão. Eu, MARIA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA, dlltilogrllfei.

conferi c assino, e visado pelo secretário Ger!l Dr. JOS1Z DE RIBAMAR t

SILVA MAIA. x. X. x.~t. X. x. x. x. x~ x. x. x,x .x. x. X,X. X.l:.X, x.x.:x .x.}:, x. x. x ..x. x

I~C - DENTEL
DIRETORIA REGIONAL DO DENTET" EM. SAO LUIS
SEÇÃO DE R~DIODI~JSÃD

PRQCESSO NQ 29116. DDQDOS/SE.
ASSilllTO: PEDIDO DE RE110VAÇÃO DE RADIODIFUSÃO SOUORA

PARECER SRAD 1'[lJ 13/38

A requerente tem seus quadrú8 di
retivo aproi1ados~ respectiVaI!18nte p atrav133 do Dt':!cretl) nº 130 0742

14.11.77~ pubJ.ic'!ido 110 D.O.U de 16011o77v e 3.a.8.})kul'J o. n[;V~J_ u11i,5"2':1';

do sist8ma mone.tario 1Jrasileiro conforme G8l'tidào \La .J"lm-eD Com~O):(-r;l~

GOTAS

50Ci
500

1000
:20r)::;TO!J.';.iL

Ribeix-ú
li'ibr:;dro

lVIoac;y-l"
Ed.son
E6.son

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL,

]JY'2-ViSt,0 no arti,-;;c' i.1C1,/ elo D<2c-re't.tJ 1,Ü 8e.Ob6/:::~;jé' ";;1

'("~"Y~S do O:::J..e.i"o ,12 34<, L{i3./:3e, (fIz" 1:: ,~ ~?5} ,:1..> ',!~,~8L~--'
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Cumpre re8sf:lltar que a postulante, durante O

Último per!odo de vigência de sua outorga sofreu advertência menci2

nada na Informagão SFIS nO 02/88 (fls. 44).

A vista do exposto, opinamos pelo encaminha-'

mento destes autos à Divisão de Radiodifusão, para prosse~limento.

MC - DENTEL

PROCESSO N9 29116.000005/88

INTERESSADA: Rádio Imperàtriz Sociedade Ltda.

Senhor Secretãrio-Ge~al.

são Lu!., 20 de maio de 1988

~~
EDNA JANSEN DE MELLO FONSECA
Chefe da s.egão de Radiodifu.ão

ASSUNTO: Trata o presente processo do pedido ~e renov~

çâo da outorga formulaào pela Rádio Imporatriz Socieda

de Ltda. executante do serviço de radiodifusão sonora

em onda l(Iédia 1 na cidade de Imperatriz. Estado do Mara
nhão.

De acordo

Ao Sr. Diretor da Divisão de 'Radiodifusão

são LU!., 20. de maio d

l
988

JOsff: SAMUEL DE MIRANDA
DIRETOR REGIONAL DO DENTEL O Luis

ESTUDO

SINTllnco: A Seção de Radiodifusã" da Diretoria. Regional
deste Departamento emitiu, nos termos do .artigo 69 do

Decreto n 9 88.066/83, o Parecer n 9 13/88, ratificaclo p~.

la Divisão de Radiodifusão, concluindo que o processo

~ncontra-se devidamente instruído e que a requel"en~e

não será beneficiada com o deferimento automático de
seu pedido por lhe terem sido feitas exigências. já

atendidas.

CONCLUSÃO: Pelo en"caminhamento dos autos ã consideração

do Exm9 Sr. Presidente da República.

- r·:E,""n:::.i..
~ ::EES~ E~. 29~~6.ó(0'):'Sj&E

Brasília, I~ de~ de 1988.

'rOBERTO BLOIS MONTES ]E SOU2A
,) Diretor-Geral do DENTE L

1rat~ D F~E~Ec~e prccessc, d= ped:d= ~cri~~

~~d: Fe~~ ~~~!2 :~~~f~:~!Z 52SIEDRDE L!:~, ~~r~ re~c~a=~~ -
~~~:~ ~~ ~~:~c~da ~E su~ C~~O;5a ~~ra ~::€C~~~: Se~~io~ ~~ i~

:::-:::::':'_';:':;:: =,:::'CC,-';' E-J~';, :':',c: C'. "'l~ci:5, lie cic:;;::;;' de; !l:.pere"':'rl= - t-::,.
?':. ... Ci ~€r.ci;:., ê o~~:' til ! .. fcr;;;rac;.:;; :::-:.s- 'I.' -

~~.~~.~~ ,E,.CEf,~~hc c F~O=~SSC ac Ç~~~s~d=-~~t, ~a~~ ~~c~~~

S '.:: 1;=-::. -:.=.

Me - DENTEL

PROCESSO N9 29116.000005/88

INTERESSADA: Rádio ImpeTatriZ. Sociedade L.tda. E.M. N9 025 /89-GM 24.04.89

ExcelentIssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter ã elevada considera
ção de Vossa Excelência o processo d~ renovação de outorga re
querida pela RAnIO IM~ERATRIZ SOCIEDADE ·LTDA., executante do
serviço de radiodifusao sonora em onda média., na ciàade de
Imperatriz, Estado do Maranhão.

2. Os órgãos ~ompetentes deste Ministério manlfes
taram-se sobre 0. pedido, achando-o regularmente instruIdo, obe
decidas 05 requisitos legais e t~cnicos atinentes ao procedi
menta renovatório. -

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa Excelencia O anexo projeto de decreto consubstanciando a
medida.

4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a
produzir seus efeitos l~gajs após deliberação do Congresso Na
cional, na forma do paragrafo terceiro# do artigo 223# da Con~
tituição.

ào

I /j (i'--.
(~, /i '.7· 1 J

)
,,I

,.,

Renovo a Vossa Excelência meus protestos
mais pro~undo respeito.

1988.

De acordo.

À

No presente processo a Rádio Imperatriz Sociedade

Ltda requereu a renovação da outor~a que lhe foi deferida atra

vés do Decreto n 9 80.742. de 14 de novembro de 1977, publioado no

DOU de 16 subseqUente.

Ratificamos o Parecer SRAD n'" 13/88 (fls. 50) da Dir~.

toria Regional. enfatizando que a postulante não será beneficiada
com o deferimento automático de seu pedido. em virtude de lhe ha

verem sido formuladas exigências.

Informamos que a outorga deverá ser renovada a partir

de 17 de janeiro de 1988.

Assim estando o processo em ordem, sugerimos seu en

minhamento ã Secretaria-Geral, para pTossegu~mento.

Brasília, ,/'I:; de,:-,("-'-J-.o . de 1988.

&?J1"'- /frOe~ n/I<M~NDjt""--..
SÔNIA MARY MAl NOBRE

Assistente J rídico.
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Renova a concessão Dutorçada à R1\DIO IMPERATRIZ SOCIEDADE LTDA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão.

Ql,.."'-f,H':. Dlr.[1:',_M'N\STERiO JA:, (:C~"·l:~-:;:~.ç~:.)
O~J"::rtomen!ú f',J, ~l~r:!! de lel"';~'fT\:JI,·:a:.e;

de 1989Decreto n t .97.698 de 27 de e.br11

---- --------_._----_.._- ---

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Departamento Nacional dI Telecomunicações

FICHA TÉCNICA PARA SERVICO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM ONDA MÉDII~

__o - ---------••---.--.-•• -

~tI!:.MOII\)tlçitl~1A

, RÁDI1 IMPERATRIZ SOCIEDADE L~D,~

.--IDEHTlI"ICJ.ÇÃO

I _O ..õCr--,- -_._- ----
Xo..cyr Spó.ito Ribeiro

l

de 1989; 16B9 da IndependênciaabrilBrasília-DF, 27 de
e 101Q da República.

cação ..

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Cons
tituição, e nos termos do artigo 69, item I, do Decreto nQ 88.066, de
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me
n9 29116.000005/88, decreta:

Art. 19 _ Ficu, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei nQ
4.117, de 27'de agosto de 1962, renovada por 10 -(dez) anos, a partir
de 17 de janeiro de 1988, a concessão da R!OIO IMPERATRIZ SOCIEDADE
LTDA., outorgada através do Decreto nQ 80.742, de 14 de novembro de
1977, para. explorar, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
~. -

Parágrafo único - A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Era
sileiro de Telecorounicaçoes, leis subseq~entes e seus regUlamentos e~
cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n9 88.066,
de ~6 de janeirO de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.

Art. 29 - A concessão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do parã
grafo terceiro, do artigo 223, da constituição. -

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pub1i

•

' MINIST~RIO D~;l;1UNICAÇÕES 11 nCHI; CADAsrr.AL JUFi;DIC/I

.~ ,." "Deporlornento Naconal lJe Te'OCOrnl"'I:oções~1 L '.IU Ao Of(O $0 CIAL
~ t'ormuIÓríc. ~rn~ 16&

---
,_. I

QUADRO SO C I t\ L
,

ii

- I

APRovADO PEL.otA)/DECO~REN"E DA ",_-,-,__D<~~ .t>L-l-l. I

I

NOME COT>\S >.-. AçàE.8
,

'~
OflDlfIAR:AS Pl'iEFE~NCI/US , I

XO..cyr 5pósito Ribeiro
! '

500 I 50,00 :

Edson spóeito Ribeiro 500 50,00 \i

Edson Lobãó 1000 100,00 !
I ,

L. t::--[- ,

\TOTAL ,~~ nn

,--!ITUAÇÃO ATUAL

_lRANSMISSOR f'RlNCIPAl. .
.......Ull:lc.un~
~EASA-EnGEh'11EIROSASSOCIATIOS S/A

_mANSMISOOR AUXILlAR

ELVITEC-IND.ELETRONICA LTDA

r' LOa.I.IDJ.D~ r WU~\Crl'll) tl.r._

I - IH - r-
f-§ISTEMA IRRADIANTE -

~OA1A. "'SSIHATUR~ARll.taO

<'9. 03. J'S cr--..
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MENSAGEM N~ 265, DE 1989
(DO PODER EXECurNO)

Submetea consider1Jção do Congresso Nacion.a~ o ato que "

renova a concessão outorgada à Rádio Líder do Vale Ltda,.

para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda. mé

dia. na cidade d& Hercal D'Oeste, Estado de Santa Catari

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifes
taram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, ohe
decidas os refJuisito5 legais e técnicos at'inentes ao procedI
menta renovatorio. -

3. Diante do exposto, tenho a honra de stWJUeter a
Vos~-ª-t.x:_cg.lê.n.cJa o a_nexo projeto de decreto consubstanciando a
medida.

\ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO; E

DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMl\TICA).

4. Esclareço que o ato de renovação SOTi1~nte vlrá a
produzir seus efeitos legals após del~beração do Congresso N~

cional, qa forma do pGrágrafo terceiro, do artigo 223, da Con~

tituição.

Renovô~a Vossa Excelência meus protestos do
mai 5 profunào respei to.

EXCELENTISÚHOS SENHORES HEHBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Estado das

. acompanlwdo

com S 12

honra de

Nos termos da artigo 49, inciso XII, combinado

do ,artigo 223, da constituição Federal, tenho

submeter à apreciação do Congresso Nacional,

de Exposição de Motivos do Senhor Ministro ôe

Comunicações, o ato que "renova a concessão

Dacrplol"lt 97.699 dI? 27dl;< t\bril

Renova a concessão outorgada ã RADIO LIDER DO VALE LTDA., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, nu cidade de HervaI
D'O~ste, Estado de Santa Catarina.

outorgada fi ~DIÚ LíDER no VALE LTDA.,para explorar serviço

de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Herval DI

Oeste, Estado oe Santa Catarina 11, constante do Decreto nº 97.

699, de 27 de abril de 1989, publicado no Diário Ofi.cial da

União do dia subsegliente.
o P;esiclente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Cons
titu~ção, e nos termos do artigo 69 1 item l, do DeCTe~o n9 88.066, de
26 de jane~ro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 29106.000663(.88, decreta:

Art. 19 - Fica,' de ucordo com o artigo 33, § 39, da Lei nQ
4.117 1 de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (d~z) anos, a partir
de 15 de janeiro de 1989 1 a concessão da RÂDIO LÍDER DO VALI:: L'J.'DA. ,
outorgada através do Decreto n? 82.642, de 14 de novembro de 1978, pa
ra explorar, na cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa Cat~rina7
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média. .

Par~grafo único - A execução de serviço de radlcdifusão,
cuja outorga é r0novada Eor este Decreto, reger-5c-fi pe~o Código Bra
si1eiro de 'felecomunicaço85, leis subseqnentes e seus :,/egu1amentos e-;
cumulat.ivamente, pelas cláu5Ulus <:l.provaàus atrnvés ãoi.'::CcretD nl? 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, às quais a cntidade aderJu .. reviamc:mte. ,.

Art. 29 - A concessão ora renovada som~nte))rDdUzirá ef~i
tos legais após deliberação da Congrc::.s0 l~acional nà forma do p.!!~
gràfo tercr;iro, ào artigo 223, à.::i Con3tituiçJJo.

de 1999.junho

,(~>/~a?> ~

a7 /fr'? co
~'!A.~O(;~~~

c&ção.
Art. 39 - Este -Decreto entra em vigor 1lt àã.ta de sua publ!

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbltca,

Tenho a honra de submeter à elevada
ção d::= Vossa E>:celê,lcia c procctsso de l-enovação àQ
guer1da pela R1\DIO LIDE? DO VAU: LTDA., executante
de tadiodifusão sonara em onda ~édia, na cidace de
D1oeste, Estado de Santa Catarina.

consider
outorga re
00 sérViço

Herval

Brasília-DF,
e 1019 da RspGblica.
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Av:'so 09 310 -8AP.

Em 16 de junho de 1989.

Sindicato dos Empregados em Empresas de RadiDdifusãD eTelevisão cio E~,çitll'cI;; :::1'~'i!i~!~rj;bj
SINDICATD DOS ReOIALISTAS

Filiado à Fedllração Nacional dos Radialistas -:. Caril! Sindical mqxdidc om
S!d~: RUI DICc'Onl, 22 -. <4, Indar • U!I 41 - caiu pe$lal. 914 . OO.llM - Fono Z;:'-23:õ:a • flortJn~pnb _ E:nb

Excelent.í.ssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar e essa Secretar~a

a t-lensagem do Exce~('~'1tissimo Senhor Presidente da República r

acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de E~

tado das Comunicações, relativa ao encaminhament.o do Decreto

n? 97.699, de 27 de abril de 1989, que "renova a concessãoo~

torgada 5. AAnrO LíDER DO VALE LTDA., para explor.:lr serviço

de radiod.ifusão sonora em onda média, na cidade de ,aerval

D'Oeste, Estado de Sant<l Catarina", para a apreciação do eon

gresso Naciona.l.

i..tend~r.d-:; solici tc..s~o da parte il:ter'~_:::;:;;..d~cl-, ç,=

inforf:JrlY..o S ";1'J,E' 8. R.~.::n;:: ;"I'03:-: )C V:;";;E :"TD;.o s ::1G H2r==

vaI DI üest€, está el;. di;::. corr, S-.l&S otll~J.r;;:";;õ~::, ]::'wT'b. ==

co!!: Bsth er:.tidade, especi6.1r.;er:te nc que S'S r-e:·r::re ==

ao ·recolhim~nta da ...Gontritui~ão 3indi:::a.J d02 ~11:r-'rG=

gados.-
FIDriár..ópolis,27 elE. jlllhe d~ L.c ':>',~c

DESCRI cio

Hé(\.Vfl~ ,D' oíJ1T

I
. I
'j:t-'~I'
r~--:I,

2.5.2- ESTÚCIO ,"UlClll.l.:'.l -::::r ?Jl:
2.5.~. TlItA"'WaCOft I 'l-'-T-'-"'-I-'-'-'O-'-"-T-.-:l-'-)-F--_r-N·-f1-~--D-f'I--,-q-ll-,-q-./-/-,f,,',;," ,".1,' :,!

HeltVllt J)l ú0J,€ Uil..TOJ Pq MOJ1.JW) ~ .

2.4·Al..TUII:A PAI') TO'UlEUI: • .. cu.ix.

2.5- LOCAI.I%AÇiO[h •• '.,.}
• • UI

2.5.1- [STUOIO l"'UHCII"AL'

12.. c I c A o t:

.A.tUJUTI: 00 "I.A~O o ... s TOIUr::ll[,r.ll.l

3.22-$Ef'AIIi}.~.i.o !Jl'Tftf:: .... TOrlllE:J{a.fr •• J

'32S.QUUtTIPADI!: DE I'IAOIAle (l"H t. r r.)

! _ COWl"ItIUf:tITO IIOll I'I.Al)IAI~ c •• rr •• J
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3J.I- ALTUII,I; PA TOIlI':[ ( .. ,ltOII (Vn IlA I" .,tl

','DENTlFlCAçiO __==CfL_1-~~ ••-cn""'_=_--''-'!J<L_--''--'--''!.!-_,_'' l'!1.1a HOillE DA EIITIUIH; Af(TlIQ .... v ... ,... 'iJ'(} II/U i L- TDfl

D\It! t': I o N A l

1.~- .e:~AItAÇÃO DOl; UoLAl)OI'l~' DOfl tOTAl' (,,,.11..-1

2_CARACTERfSTICAS BÁSICAS

MINISTÉRIO DAS COMUN1CACÕEST.I,~~í1,f:'~-~;l,
\i,lL "

0&porlamento Noclonol de lelecOmUnICQçÓG:S~ ~~\ .~,J'~-:l

LAUDO OE VISTORIA TÉCNICA EM ESTAcÃJ OE RADIODlFUS~o~-;-or/~::2~_:-~- .. ]i'"I;I)
"DTlVO DA VISTORIA: O L1CEkCE"U.tN~O [&J Rf.:NDVAChO D Et.(W~l"r. PMt'..

O ~EIUÓD1CA O "OflliEI"'" O f.:SpECll\t

-.-3_2. _ COIJI"ItIMl!:llTO POI !tADIAI. I •• I r I' )

32!1.IEr,UlAQ.lO DOI I!lOLADOIl.t:& oos l!::lTAlll( .. o'r.llj

2.6-HOft.\I':IO DE rUllCIO'lAWI'!IlTO: :ELra.1. IILltl o" Llt.1l[1::_J.O~_I;. I
l.7- I.lçeUçA DE TUIi/;IOllA.wrH.TO -.-J!
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Ii :;. SlSTEt4A IRRt,DllNTE

r
Il

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência p.~ote5tos de ~levada estima 700~''o","'.

~~/
RONAL~~f;;uTO /

Ministro Chefe do Gabinete Ci:;~l

Herva1 d' Oeste se 15 de Agosto de 1.988

A Sua Excelência o Senhor
Deput.ado LUIZ Ht<~~RIQUE
DO. Pl:imciro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASlr...Il\-DF.

Para tanto r anexa os documentos a que se refere o men

cionado Decreto.
OUtrossim, declara conhecer as cláusulas que passarão/

a regular suas relações com o Poder Concedente no novo período de
exploração' do serviço, caso o pedido de renovação seja atendido;
declara, por este instrumento, aderir às referidas cláusula~, acha!!

do-as conforme seus j.nteresses ..

À RÁDIO LIDER 00 VALE LTDA. CGC n 2 83.513.010/0001-58,
tendo em vista o disposto no artigo 3 2 do Decreto n2 88.066; de 26'
de janeiro de 1.983. requer a V.Sa. se digne apreciar e submeter à
decisão da autoridade competente o presente pedido de renovação da

concessão que lhe foi outorgada para explorar o serviço de radiodi
fusão 0Mj1.- Ondas Médias ~. na cidade Her'la1 d' Oeste. Santa /

Catarina.

11m' Sr. DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO-NACIONAl; i)e~tECOl'llJl'lICA-çOES
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MC-DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM FLORIANOPOLIS

SEçAo DE PISCALIZAÇAQ

PROCESSO NQ 29106.000663/88

ENTIDADE : AADIO LIDER DO VALE LTDA.

INPORMAÇAo SFIS nQ 022/98

Trata o presente processo de pedido de renovação de

outorga, formulado re1a P..ÂDID LIDER DO VALp: LTDA., e}tecutante

do serviço cl.e radiodifusfio sonora em Onda Media, na cidade de

HERVAL D'DE5TE, Estado de Santa Catarina.

Da vistoria realizada nas instala<;ões da entidade to":'

ram verificadas as .irregularidades constantes do DNT-233 (fIs a 15

e 16). Notificada a saná-las, a entidade comprovou, mediante d~

cumentos, em;ontrar-s.e instalada dentro dos parâmetros técnicos

exigidos pela legislação especifica.
A entidade apresentou lllUdo de ensaio do seu eguipa~

mento transmissor de fabricação da Indústria de válvulas Eletrô

nicas Pecunha Ltda., modelo TLP 3/1, de 1,0/0,250 kl'T, demonstra.,!l

do atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos nas normas

técnicas.

A vista do exposto, encaminho o processo ao Advoqado

sB5, para as providências determinadas no Hanual de Orientaç5o

Jurídicaa

Florianópolis, 30 de setembro de 1988.

~ES
Engenheiro /FAS

MC-DENTEr..

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM FLORIANOPOLIS

SEÇ~O DE FISCALIZAÇ~O

PI\OCESSO NQ 29106.000663/99

ENTIDADE: RJ\DIO LtDER DO VALE LTDA.

MC-DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EU FLORIANOPDLIS

SECA0 DE RADIOOIPUsAo

SETOR JURtDICO

PROCESSO NQ 29106.000663/98

ENTIDADE RAOIO LIDER DO VALE LTDA.

ASSUNTO Pedido de Renovação de outorga de radiodifusão son2

ra.

PARECER SRAO NQ 230/88

A RÁDIO LIDER ~o VALE LTDA., executante do serviço

de radiodifusao sonora em Onda Hédia, na cidade de HERVAL D'OE-ª.

TE, Estado de Santa Catarina, requereu, tempestivamente, a ren~

vação da outorga qu~ lhe foi deferida.

A requerente tem seus quadros societário e diretivo

aprovados, pela Exposição de Motivos 09 175, O.O.U. de 14/07/88,

com as seguintes composições:

~ ~ VALOR Cz$

Ivan Oreste Bonato 8.398 8.398,00

Domin90s Barcella 353 353,00

Evündro Santos Uagalhães de Freitas 177 177 ,00

Udilio Antonio Coppi 177 177 ,00

1'1ilso Ramella 72 72,00

Ivo Trevisan 72 72,00

Joãozinho Dal Sasso 60 60,00

Romana Massagnan 48 4.8,00

Telisrnar Gewehr 48 4&,00

Darcy Mendes 36 36,00

Nelson Pedrini 36 36,00

Ruddy José Naêar! 36 36,00

Sezefredo Edgar Si1va 36 36,00

Ademio Hoffelder 24 24,00

Milton Laske 24 24,00

João Celso Bordin 16 16,00

Irineu Bonfleuher 16 16,00

T O T A L 9.629 9.629,00

INPORMAÇ~O SPIS NQ 23/88

Diretor

Diretor

Irineu Bonfleuher

João Celso Bordin

PROCESSOS NQ 90.421/81 - MULTA

Trata o presente processo de pedido de renovação de oJ:!
torga, formulado pela R1illIO L1DER DO VALE LTDA., executante do

serviço de radiodifusão sonora em DM, na cidade de HERVAL D'OESTE,

Estad.o de Santa Catarina.

Saliento a inexistência de processos de apuração de in

fração em andamento, relativos ã entidade que durante o último p~

rlodo de vigência de sua outbrga, sofreu as' sanções abaixo enume

radas:

- Port.DG nQ3367 de

23/11/81 _ DOU de 11/

12/8l.

PROCESSO NQ 80.856/80 - Adverténcia- Desp.DG de 23/02/81

DOU de 06/03/8l.

PROCESSO NQ 90.610/82 - Advertência- Desp.DG de 13.12.82

DOU de 29/12/82.

Face ao exposto, encaminho os autos ã Advogada: SRJI..O pari:l

as providências determinadas no MOJ.

Florianópolis, 30 de setembro de 1988.

Advogado/FAS

A entidade apresentou seu pedido no local próprio, no

prazo estipulado, na forma devida e com a documeJ),tação hábil, o

que lhe dá o direito a beneficiar-se com o deferimento previsto

no artigo 49, do Decreto nÇ' B8.0.66/83, caso o poder Concedente não

decida sobre o lLssunto até a data prevista para o término da eutoE

ga.

Cumpre ressaltar que a postulante, durante o último

período de vigência de sua outorga, sofreu as penas e advertênci

as mencionadas na Informação SFIS n9 0'23/68.

A vista do exposto, opinamos pelo encaminhamento des

tes autos à Divisão de Radiodifusão, para prosseguimento.

li. consideração do Sr. Diretor Reg.ional.

Florianópolis, 30 de setembro de 1988.

Z\ss ist. Jurídica

Chefe da SRAD

DE ACORDO.Em, 30/09/88.

Ao Sr.• Diretor da Divisão de Radiodifusãoa

CLAUDIO JOsl': DUARTE

Diretor Regional
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MC - DENTEL

PROCESSO N<;> 29106.000.663/88

e, suge,rimos O encaminhamento dos autos ã Secl'etaria-Geral para

prosseguimento.

:b o Parecer.

senhor Diretor t

;:L~
ENG<;> RACINE CUSTCiDIO P. NETO

Trata o presente processo, do pedido formu

lado pela RÁDIO L!DER DO VALE LTDA, para renovação do prazo de

validade de sua 'outorga para executar Serviço de Radiodifusão S2

nora em Onda Média, na cidade de Her'val oloeste -se.
Nada tendo a opor a Informação SFIS 09 022/

88 (fls. 2l), encaminho o processo ao Advogado-MO, para prossegu~

menta.

De acordo.

Remetam-se os autos ã Se~cretaTia-Geral paTo.

Brasília. o:.,a de ~tr~v-Cow de 1983

~~~
Assis.tente Jurídiéo --

MC - DENTEL

PROCESSO N' 29.106-000663/88

INTERESSADA: Rádio Liaer <,lo Vale Ltda.

p rosseguimen to.

de 1986O.{de~Brasília,

Me - DENTEL

PROCESSO N' 29106-000.663/88

ENTIDADE: Rádi~ Lider do VaI" Ltda

ASSUNTO: Renovação da eutorga

LEGISLAÇÃO: Lei n' 5.785/72, regulamentada pelo Decreto n'

88.066/83, Lei n' 4.117162 e Constituição Brasi1ei
Ta.

ASSUNTO:

Senhor Secretãrio~Geralt

Trata ti presente processo do p,edido de

renovação da outorga formulado pela R2dio Lider

do Vale Ltda, executante do serviço de' Tadiodif~

são sonora em onda média, na cidade de HeTv3J
D'Oeste, Estado de Santa Ctltarina.

E.M. N9 026 /89-GM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

CONCLUSÃO: Pelo encamiJthamento dos autos ã consi-

deração do Exm 9 Sr. Presidente da República, e.

após, ao Congresso Nacional para decisão.

considera
outorga re
do serviçõ

HGl<:v<J!

A Seção de .Radiodifusão da Di retoria

Regional deste Dep.artamento emitiu. nos te:rmos

do artigo 69 do Decreto n 9 38.066/83. o Parecer

n'i' 230/88, ratificado em parte pela Divisão de

Radiodifusão, concluindo que o processo encontnl
-se devidamente instruído e que a outorga será

renovada a partir de 15 de j-aneira de 1989:

ROBERT
Dir

Tenho a honra de submeter ã elevada
~ão de Vossa Excelência o proçess~ de renovação de
quer~da pela RADIO LIDER DO VALE LTDA., executante
de radiodifusão sonora em onda méd:t.a, na cidade de
D1Deste, Estado de Santa Cata~ina.

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifc~
taram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruIdo, ob~

decidas os re9uisitos legais e técnicos atinentes ao procedi
mento renovatorio.

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciando
medida.

4. Esclareço que o ato de renov~ção somente virá a
produzir seus efeitos legais após deliberaçao do Congresso N~

cional, na forma do parágrafo terceiro, do artigo 423: da Con~

tituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito.

ESTUDO

SINTETICO:

A outorga da entidade acima deverá ser.ienova

da a partir de 15 de janeiro de 1989.

Ratificamos I em p.arte, a Parecer SRAD oQ 230/88,

fls. 23, da Di retoria Re,gional, tendo em vi st a o acima des' cri to I

PARECER RAD N' 072/88

De acordo com o novo disposi tivo co~stituciona1,

em seu artigo 223, § 39 que preceitua;.

" O ato de outorga ou renovacão somente produz.i Til
efei tos legais após deliberação do Congresso Na
cional, -na ·forma dos parágrafos anteriores". (gri-

famos)

Todo ato de outorga ou renovaÇão deverâ ser apre

ciado pelo Congresso Nacional, sieixando de existir chamada lt re _

novação automática" da outorga.
Assim sendo, a Rádio Litler do Va~e Ltda., execu

tante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade

de Herval D'Oeste. Estado de Santa Catarina, embora tenha requ 16

rido a renovação do praZlo da sua outorga. deferida através do

Decreto 0 9 82.642, de 14 de novembro de 1978, publicado no DiI=

rio Oficial da União de 15 de novembro de 1978, em tempo. o.a fo!

ma devida e com a documentação hábil, terá, s.m. j., a sua ~enov.!

ção somente após O "ad refeTendumtr do COl}gresso Nacional, dentro
do prazo estabelecido no artigo 64, § 29 e 49 , da Constituição

a contar da 'data de recebimento da mensagem.

A Lei n' 5.785, de 23 de junho ~e 1972 e seu regu
<

lamento. o Dec.reto n 9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, prevccm,

no artigo 4 9 • § 29 da primeira.e. no artigo 4 9 do último que:

11 Havendo a concessionária ou permissionária re

querido a renovação no prazo, na forma devida

com a documentação hãbil, ter-se-ã o p'edido como

deferido se o ôrgão competente não formular exi

gências ou não decidir o pedido até a data previ~

ta para o término da concessão ou permissão".

A Seção Jurídica da Divisão de Radiodifusão ao ana

lisar os processos de renovação do prazo de 'vigência das ·ôutorga.s
concedidas para execução dos serviços de radiodifusão, deparou

com a situação da chamada "renovação automatica" das mesmas. pre

vistas no artigo 33 § 4 9 , do Código Brasileiro de TelecoIDlmica

ções.
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Renova a concessão outorgada à ~DIO L!DER DO VALE LTDA., para exp1.o
rar serviço de radi.odifusão sonora em onda média. na cidade de Herval
D'Oeste, Estado de Santa Catarina.

DIl'!OoElto n~ 97.699 de 27 de ~br11 do 1969 GABINETE CIVIL DA PRESIDBNCIA DA REPÚBLICA
Subchefia para Assuntos Jurídicos

o Presidente da República,
usando_das ptribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Cons
tltUlçao, e nos termos do artigo 69, item Ir do Decreto nQ 88.066, de
26 de janeiro de 1983, e tendo em vistu o que consta do Processo Me
n? 29106.000663/86, decreta:

l~t. 19 - Fica, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei n?
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por lO (dez) anos, a partir
de 15 de janeiro de 1989, a concessão da AADIO LÍDER DO VALE LTDA.,
outorgada através do Decreto nç 82.642, de 14 de novembro de 1978, pa
ra explorar, na cidade de Hervu1 D'Oeste, Estado de_Santa catarina~
sem direito àe exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em onda
méàia.

REFERÊNCIAS: MINIC@M - E.M. nO 026/89
NUP- 29106.000663/88
Controle n Q 455/89

ASSUNTO: Renovaç50 da concessJo outorgada à RÁDIO LÍDER DO

VALE: LTDA., para explorar serviço de radiodifusão

sonora em onda média, na cidade de Herval D'Oest~

Estado de Santa Catarina.

cação.

P2rágrafo único - A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada Eor este Decreto, reger-se-â pelo Código Br~
sileiro de Telecomunicaçoes, leis subseqüentes e seus regulamentos e,
curnulatiV2mente, pelas clãusulas aprovadas através do recreto nQ 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.

Art. 29 - A concessão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacionill na forrou do par!
grafo terceIro, do artigo 223, da Constituição. -

Art. 39 - Este Decreto entra vigor na data de publ!

PARECER: O projeto de àecreto assinado, formalmente, está

em condições de ser encaminhado para publicaçdo.

Todavia, 10g0 após~deverá ser providenciada mens~

gero ao Congresso Nacional, nos termos do art. 223,

§ 3º, da Constituição, .como previsto, aliás, no

art. 29 do Decreto de renovação.

Brasília-DF,
e 1019 da República.

27 de abril de 1989; 1689 da Independencia

~,,'k~
f:t::: '~~/t; /~

MENSAGEM N9 267, DE 1989
(DO PODER EXECOTNO)

Brasília, 27 de abril de 19B9

'"""W '~OAA"
Subchefe

OIS COMISSOES DE CONSTITUIÇ1iO E JUSTIÇA E REDAÇÂO;

E CE C~gNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇ1iO E INFORMAT!

• Submete ã consideração do Congresso Nacional o .0

que .renova a conc'essão outorgada â SQCIEDADE FJ:..JID

EMBOABAS DE MINAS GERAIS LTQA., para explarar: ser

v,iCo 'de radiodifusão sonora em andá média, na cid~

de de Tiradentes, Estado de, Minas Gerais.

EXCELENT1sSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinatlo

com § lo do artigo 223, da Constituição Federal, tenho, a

honra de submeter à apreciacão do Congresso Naciona).,

acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro ao

Estado das Comunicações, o ato que "renova ü. concessão

oÜcCorgada à SOCIEDADE FÁDIO EMBOABAS DE MINAS GERAIS LTDA.,

para explorar serviço de radiodifusão sonora em bnda m~dia,

na cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais", constante

do Decreto nQ 97.7'35, de 12 de maio de 1989, publicado no

Diário Oficial da União, do dia 15.05.89.

de '989Decreto n' 97.735 d~ 12 de fr,a io

Renova a concessão outorgada a SOCIEDADE ~DIO EMBOABAS DE MINAS GE
RAIS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda m[
dia,. na cidade de Tiradentes,· ~stado de ,.Minas Gerais.

executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.

2. Os ôrgãos competentes deste Ministério rnanifes
taram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído ohe
decidas os requisitos legais e técnicos atinentes ao pr~cedT
mento renovatório. -

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
JI~çgJ._@ç_.t,Çl,_.o JªJ1.§xo projeto de decreto consubstLlnciando a
medida.

4. Esclareço que o ato de renovação somente virã a
produzir seus efe~uo5 l~ga~s após deliberação do Congresso Na
cional, na forma do paragrafo terceiro, do artigo 223, da con~
ti tuição.

Renov~a Vossa Excelência meus protestos ~do
mais profundo respeito.

o P r e s i d e n te d a R e p ú b I i c a ,
usando_das atribuições que lhe confere o artigo 84, item 'IV, da Cons
tituiçao, e nos termos do artigo 69, item I, do Decret9 n~ 88.066, de
26 de jane~ro de 1983, e' tendo em vista o que consta do Processo Me
n9 29104.000378/87, decr&ta:de 1989.junhoBrasília, em 16. de

cação.

A/.!. Of'4/J7"7 -6.P? / c.* 0'1
X 7'M ~ . .,V.z,m~o """V

Exce1entissirno senhor Presidente da· República,

Art. 19 - Fica, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei n9
4.117, de 27 de ago5~0 de 1962, renovada por 10 (dez) unos, a partir
de 31 de outubro de 19B7, a concessão da SOCIEDADE RÂDIO E~mOABAS DE
MINAS GERAIS l.TDA., outorgada através do ~creto nQ 80.350,' de 15 de
setembro de 1977, para explorar, na cidade de T~radentes, Estado de
Minas Gerais, sem di+eito de exclus~vidade, serviço de radiodifusão'
sonora. em onda média.

Parágrafo únJ.co - A execução· do. serviço de radiodifusão,
cuja outq.:r..'1à-~.,r,~)~.o.~?_dapor .este Decreto, reger-se-ã pelo Código Br~
sileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e,
cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas ;;;ttravés do r:ecreto n9 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, ~s quais a entidade aderiu previamente.

Art. 29·- A concessão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do parã
grafo terceiro, ão artigo 2~3, da Constituição. -

Arta 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publ!

Brasília-,DF I 12
e loi9 da República.

àe maio de 1989; 1689 da Independ~ncia

Tenho a honra de subm~ter ã elevada considera
ção.de Vossa Excelência o processo de renovação de outorga re
querida pela SOCIEpnnE RÂDIÓ E~~OABAS DE MINAS GEP~IS LTDA.,

/i7/i,;é/C/
"
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Aviso n9 312 -SAP.

Em 16 de junho de 1969.

.... ,
í;,~,i MIN'lsTtnJO DAS COMpNICArOES I CEHTIFICAOO DE HD'~OLb~~-;"'1
~....''l' f1t~'I1"'\1~\.1I.1-I.~'\!' 't.I"'''MN''lh. 11 C!I\t!Jjuda ];1 .

ExcelentíssimD Senhor Primeiro Secretário;

535 a 1605knz e 2300 a 50601-:11:::

250 i'1 lOOOW

A3EGN

:!:.10Jlz

.:t.1dB àe 100 a SOOaR:::

e :!:.3dB .õe 50 ~ 7500llz

31 i'Ité eS1 de lr,"<]1.l1.;ut'50

~'t ..,cim" ele BS't d~ roàtlh~:71O

~S\

;:50dB

>4:111~

Distor"ão h""rlHullica:

I~~;~;:~:~:~~:M;;:;:ção:
1I Potencia ile si3iàa:

Tipo dQ cmissão:

Estabilidade de freqllencia:

nespos\:.a ae áudi.o:,

Vari""ão da porl:.03dori3:

AI:.t;muil<;ão de rurdo da portarlora:

L..1It.cIluaçii.~a.I::.GõnicaSJ:.e~rios:

1'='"''

:0~;:;:~~'~:~;?~~:~::~~::::?:~
Ilclll~~r rtH~,lIr"~u n~~If! ~~'Uflr~do: u dCID.I; IItH:lD c~lu de &~crdc com 8' n~I"'.:; Itero!>'" l"'~' "010 I
t,~~ de cqUjr.\[n~D\o. .-

3. 1\. l'i"quN" de Idrolil;~""Ao d~~ ('r,ul~~II"'''lo~drTrrll ...,clu o C61'l'JO UH;J'i;L. .1'I~ul~". "'Ic ~.l~n._"n

, l~~~:~~~"~~fi~tJ;::~':dg~~:r:j~!::~à~~~:::r!~E~~,~~;g~: 1~\~:Ell:.~!,§~~t~;.:g~·:3~~:h~~~:.\;:~:i~;?'~'~~:
r-- f:;~". 1~~;~,:~~;~;~t;IO rod~:~:c::~~·D~Clad&'.quolquer lellll'I), drlllre <la~ cCll~i~('e~ perill~~ J)~t [orm,," ""]'_ I. j

L~.10C~ :.~~?~""O=OO=3=";=/=B=3=="""""An ]G;:~:~:~~;!;;;~~J-
~u.:"~!~~/Bi 01\/0::'/93 ~li~ ... j,th'" t,,~.tlJ;;'i~

RONALDO C~· TO

Ministro Chefe do Gabinete Civil

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Ex~~lência protestos de elevada estima e considera o.

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria

a Mensagem do Excelentíssirno Senhor presidente da R~pública,

acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de E.§.

tar~ d<ls Comunicações, relativa ao encaminhaJ:.l'lento do Decreto

n9 97.735, de 12 de maio de 1989, que "renova a concessão 0:2

torgàdn·1\ SOCIEDADE R1\DID EMBOABAS DE MINAS GERAIS UrDA., p~

ra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na

cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais", para a apre

ciação do Congresso Nac.i.onal.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ,LUIZ HENRIQUE
DD. Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
BRAS1LIA-DF.

LAUDO OE ENSAIO

9.3.2.1. -' INTERESSADO:

e) Nom.: SNE - S.A. NACIONAL DE ELETRDNICA E CO"~NJCRCDES

b) Endereço; RUI!! Júlio Cortinea. 67 - Ipir'o:onjZo - 04270

5';0 Paulo SP.

c) Nome e loc~l do omi~~ora e qu~

SDCIEDAOE RADIO EMBOABAS DE MINAS GERAIS ~i~Ao

TIRADENT!S "INAS GERAIS

ILMO. SR. DIRETOR-GERAL DO gfp~911i~~iL ~E TELECOMumc.e,

ÇClES
9.3.2,.2. -~:

c) Motiva: Controle de quelidad9 individuo!; inic~81.

b) Endereço onde foi re~lizada= ROa Jü118 ~ô~tlnoOn G?

Iplrens. são Paulo
c) Date em que foi r9tllized~ a vistoria: ~/~l ;Vi)

Aparelhagem usada:

Carga Maxwell 51.5 Ohms.

Voriae: Keldian Modelo TK-1510~

Amperlmetro de RF.

8.3.2.3. - FABRICANTE:

a) Nome: SNE - S.A. NACIONAL DE ELET~ON!CA E COrJUNICAÇÜéS

b) Endereço: Rue Jülia Cortinas. 67 - Ip:!.l'un~n ~ 0"\279

são Pelulo SP.
8.3.2.5. • MEOIÇOES EfETUAOAS E RESPECTIVAS NORMAS APLICÁVEIS:

Potencia nominal 1.0 kW.

Potência medida 0,08 -kW.

VaIar Padrão 1.0 kW.

A SOCIEDADE RÂDIO EMBOABAS DE MINAS GERAIS LTDA. ,CGC

n9 17.753.344/0001-74, tendo em vistil o disposto no artigo 39 do

Decreto nQ 88.066, de 26 de janeiro de 19B3, requer a V. Sa. se

digne apreciar e submeter à decisão da autoridade competente o

presente pedido de renovação da concessão que ihe foi outorgada,

para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na

cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.

Para tanto, anexa os documentos a que se refere o

mencionado Decreto.

Outrossim, declara conhecer as cláusulas que passa

rão a regular suas relações com o Poder Concedente no novo perí2

do de exploração do serviço, caso o pedido de renovação seja a

tendido; e declara, por este instrumento, aderir às referidas

cláusulas, achando-as conforme seus interesses.

9.3.Z.5.1. Estabilidade de freQuência:

VDriação de frequBncia com a tomp8rotUl'Q

ambiente variando entre IOoe SOoC:

0# Hz.

Tiradentes, 28 de maio de 1987.

d?U/f/dlfh(kc~
LOURIVAL . ANDRADE

Variação de frequencia com a alim8ntQ~so

primária variando entre -10% ~10%:

a Hz.

Variação total pro'Jocé:ldi:l: =--="'9,'--__ I·l~o
Frequênc1a nominal: 1.480.00U

Fr8quÊtncj,l] ffisdida:. l .. <Q&O",IHJD
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Irradiação n~o essencial tot81 em relação à

potênciB média na frequincie fundament~l:

Verleçio MáxiM'" durante &D minuto. d. funcionA
Inenta: 1Hz.

Valor m~Kimo p.rmitldo; 10 Hz.
VALORES MEDIDOS .VALORES PERMITIDOS

Cont~dor Heathklt Modelo 16-1102

V&T1ec: KRld1&n Modele iK-lSlO

-44 de -40 de

50 mW

B.3.Z.5.-8. '. - Potinc1a pr1már1e du entred_ft,1

PARA SArDAS: d•...o....zs. i<W ds-J..- kW

0\ MOOULAÇAQ -..2..D- kW-
~ kW

100\ MOOULAÇAo -2..L kW -!..L kW

8.3.2.5.2. 01storç~o harmõn1c~ introduzida nos s1n81s dg

l!ludloTi"egusnc1e:

POHNCIA 0,2 ,V 1 kV OISTORÇM
110DULAÇAo 85\ 95\ 85\ 9S%

OSCILADO!!
IIUDIO

50 Hz .LZ..\ .L.º-\ 2..,L\ 3..,L\ O..ll-\
100 ,Hz ..LJ!..\ .LA.,\ 2.d-\ 2...L-\ 0..ll-\
400 Hz -LL\ L!..\ 2-t.L% 2..t.L% 0..ll-\

1000 H;Z .LJ..\ .l....§..\ 1...L\ 2.&-\ O..ll-~

5000 Hz ..!.d.\ ~\ 2~~ 3.!.L\ O~\

7500 Hz .&!.\ :.!<!..\ 2-d-\ 3.!!..-\ O~\

V~lor méx~

permitido 3.0\ 4.0\ 3.0\ 4.0\

Aparalhegam usada:

Gerador de éud10 Lseóer LAG-125

Medidor da O~stDrç~o Rad10meter BKF-6 ou HP-33DD
'Osciloscópio N~tionol VP-526DA

S.~.2.s~7.

Aparelhagem u~..,da:

Volt!matro seletivo Bruel & Kjaar Modelo 2907

Anelis~dor de espectro Nelson-Ross Mod~lo MF-9

- Nível de entrada de ã~dio. na freguene16 de

1000 Hz, corre~rondentg 8 100% de module9~D:

(,1:';__ mV.

9.3.2.5.3. - Re5pD8t~ de aud1ofreauãnc1.a Creferãnc1e 1000Hz. fi dB).

VALOR MEDIDO COM VALOR MEDIDO COM VALOR
MDOULAÇAo PDT~NCIA DE 0.25 POT~NCIA DE. 1 PERM!

(dB) kW (dB) k, TIDO
5\ 50\ 85\ 25\ 50\ 85\ (dB)

50 Hz -Q..,L -!!...L -t!.!.!. ~~ -~ -1,0 1- 3
100 Hz -0,2 -~ -I!.!.!. -~ -0,3 -0.5 1- l-

lOOO,Hz O O O O O O O
50do Hz -~ -0,,-, -!!..!. -~ -1,0 -1.0 1- 1

7500 Hz -1,' -~ -~ -~ -I,' -2,0 1- 3

Aparelhagem usada:

O.cil~Dor L.odor LAG-125

Medidor' d. 8udia Radiometar BKF~6 ou HP-3300

9.3.2.6~1. - Placa dA Id9nt1Tica9~o:

oJ Nem.: SNE" S.A. NACIONAL DE ELETRONICA E
COMUNICAÇOES

b, Medole: DTA-IOOOA
c) N' d8 série: -'Q"'7...7'- _

J) Potincia(a) nominel(io) do aa:!de: 0.21 kW

1 kV

9.3.2.6.2. - Rocur80S pera varie~ e potência:

Tem.

- Medidores de est8gio fineI da RF:
Tam.

9.3.2~6.4. - Tom~d6s de RF para monttoragem:

Tem.

&.3.2.6.6. - Cristal G unidade o8ciladore blindados B

removíveis:

8.3.2.5.4. • Variaçio de PDrtB~ore:

Entr. 0\ • 100\ d. modulaçio em 100D Hz. com

al1mantaçiô e carla n08 velo r •• nominai.:

9.3.2.6.5. BUndl!lgem nas ligações de RF:

Tem.

VALOR VALOR VALOR

I1EOIOO El'lI.zLkW MEDIDO EM.J..-kW PERMIT,IOO

5\

9.3.2.6.7. - Quantidade de e8t~g1o~ separadores entre

a unidade Dsciladore o o estágio final:

2

9.3.2.6.9. - Dispositivos de proteçéo:

'Tem.

9.3.2.6.8. - Dispositivos de segurança:

Tem.

9.3.2.5.5.

Osciloscópio' National VP-5~60 A

Med1doTQ. do transmissor

- Nível de ruido de portadora. ent~e 30 e
20.000 Hz. em relaç~o ao "{VAI de 100% de

modulaç~o em ~OO Hz: 9.3.2.9. - DECLARAÇAo DO PROFISSIONAL:

VALOR MEDIDO VALOR PERMITIDO

-50 de -50 dB pessoalmente. no tranam1 ••or e que S8 refere. O pra90nt.

9.3.2.5.6'.

Medidor de distorç~o 'Rad1ometer BKF-6 ou HP-3300

Os~11oscõp10 Nacional VP-5260A

Atenuação de harmônicos e espúrios em releç50

'fundamental:

LlIudo constei d. ~aa. todas numoredas 11 r,ubr1cadea

com fi rubrica __...f!:L...."-- " de que f'eço uso".

FUNDAMENTAL

O dB

39 HARMONICO

-52 de

Nemo: PAULO ROBERTO MONFRIM CANNO

RRg1stro DENTEL n Q
: 100.584/76

CPF n', 94Z.162.748-20
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IImo Senhor Diretor

"Para os fins previstos no Inciso I da Portaria Ministerial

n 9 274 de 26 ue março de 1975. CERTIFICO que o transm~ssor

a que se refere este Laudo de Ensaio na data que foi real!

zado atend1~ e todDS ~s normas técnicas vigentes e a ele

aplicá'vais;' •

;JEHEL - MG

Bno HºRTZOL7íf h"G

Nome: PAULO ROBERTO MDNFRIM CANNQ

Registro DENTE L n 9 : 100.584/76

CPF n~: 942.162.746-20

CREA n': 54676-0 - 6•. R

9.3.2.11. - OECLARAÇAo 00 INTERESSADO:

"Na qualidade de Gerente da SNE - 'S.A. NACIDNAL DE ELETRONICA

E COMUNICAÇOES* DECLARO Que o E~g9 Paulo Roberto Monfr1m

Canno. esteve no endereço ~baixo no(s) dia(s) 06/06/,.

ensaiando o transmissor da nossa fabricação.

modelo aTA-lOODA, série n 9 077 potência(s) nom,!'"

noH i s 1 d. _....t.l'-.a~-'.~-'a'-'.,,2'-"5.'- ~ kW.

Prezaâo senhor

E'Tl atenção a solicitação datada de 10 dE ::Dt:'í..~rnb?Q ds l':,r:'7

es'CamOs rernetenç,o-H'~e os seguintes documentos ~

aj Esqllema das radiais,' instaladas na terreno á RIJa SeT.:,e 0.8 8e '(,fOlm'0ro

lOS, Vila Santa ':'.:T'uz de r,anas, municipic de tiradentEs ~ r8:i:~'n·e:r·(.2

ao transmissor AJé de 01 Kltz (1.000)

bJ Lau=o de ensaio ào transmissor de radiodifusao em Onda rgdio de

1. 000 ~z, fornecido pela SNE.

Outrossim informamos-lhe qlJe as c8mais cxi,SGncia3~ con8~

taxes na referiãa solicitação forarr assim c~mprid23~

1) -Limitador de rt!odulE.çâo, ~ eu: funciofL8.lí1,ento

2) -Amperimetro de RF na Base da torre je: em funcionalYli?nto

3) -potência, ja regulariza~a.

Sendo só para o momento, aprescntarnos~lh8 protestos
elevada estima e distinta considera~'ao.

Local de En~aio:

Paulo SP
Rua Júl1a Cort1nde. 67 - Ip1rant. - Sôo

IWAN THOMAS HAL~SZ

Atenciosamente

~~"
Lourival Gonçalves à0 .!md:t'adu

D1.r. Presidente

DENT~L.IORJB~"~~

PROTOC{j~O

Dili:_i.Ll.~~~.::".-J.._HD":11; 60
Resp. :_. _r:.:cJ~,","",:",,,,,__~

SEF-VIC"C' lE PJlDICDIFlBPC' SCNC'PJI E10
Tiradentes, 07 d.e IlaI'ÇO c.e 1,88

~mlIS'l:'SRIC' D~S m'UlIc...d'F~
llEP~FI""EHro N~crCN~r. I:E TEIEW'UllCi'rt':Es - nNTEL
DlFETaro:~ FEGICNlL EI' BEIO HOFl7.CNTE

TE?!' I:E ('(NS'!'l.T1.ri'e> E ['E NarrFICi'CP0 p~Fi IJJRFIGIF. lliFEGULl\lUp~J:ES

JW(óJt/ll~éJR6/#P~heYYbt%-~~(!!'!~~"do ano d/~~~.
e"·····:·····:····:··o···.:·······~······~N6~~~~)9)IR~
$p7Jj//7,,»}O~t.r~77!JJf d~ ,-. .. 'ldêfiáilinâçã'>' dá 'éntidMéj '.
.. : .. : ...~.#;:fj ..Br5·,-J-&l6mPM·Jpv·!I· .... ··o<·;· .. • .. • • ..
sitUMas a ''T/jP1: firat"~ :.. #IIY;IIf"(!76RI'9/f·······,· ·

~"ff"""~'r-~"Ifir7':~:»':>
••••••••••••••••••••••••••• '. ~ _•• , •••••• '.' ••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••

Em cmseqt:ência , NarrF'IQUEI a d.tada ent..idade, na pessoa de seu renre-:"
sentante, abaixo assiTIooo, para t:.l.le! 00(5) prazo{s) indica.do(s) no ~rso, sej~(I;O)
san4-ài.;l (s) a (5) irrequlariClad.e (s) , e d:Inunic:ru= ao IENTEL haver a:rnprido a (5) eKigên
ciÇl ($), solicitando a realização de nova vistoria, ou anexando lau:io elaboraiD por
t.~rofissiCflal habilitado, ou, aindao., a:rnprovantes, quando for O caso. Para amstar,
lavrei Q presente 'IEffi.1O em duas vias, nor rn:bn assinirlas, l:em cano pelo representen
te da .entidade, ficando una em po::Jer deste. -

CES.:

(Preencher quando 0. rer-resentú.<ite da entidade se recusar.............................................................................
assinar o TEPl ~O)

I~ fqm/jIlP ;"7
de .•...••...de 19 ••••••

(data)

11110 Senhor Diretor

DENTEL - JoIG

BELO HORIZONTE - JoIG

Prezado S~nhor

Em anexo cumprindo exigências desta Di!'Gtoria~ '8stali'{:s
J.he envianõo os seguintes documentos pertencente;:; a Sociedo.de Hadio

Emboabas de }hnas Gerais Ltda, localiz.ada 4. Rua setG de Setembro 109

Vila Santa Cruz de Minas, ml1nicipio de Tiradentes') NG v fuissl)"tn de ,(l~;1\ 3

a) Laudo atualizado de ~nsaio de equipament,os de rarl'lod:\.fn::~:;'ü~

b) Documentação do Conselho Regional de .Engenharia~ Ar·qutetlJI'a '3 J.u~ro=

nor.ia de Minas Gerais, CREA/MG nO 1-45056 •

. Inforrlamo'.s outrossim que ja foram Ct1!npr:tdas a3 8GQ:uir:=

tas exigências:
1) Em runcionamento lim~taàor de Mod~lação

2) Amperimetro de RF na "base da torre, ja instalado;

3' }~1l1tilletro e Osciloscópio ,. ja. possuimos, conf'o!~mG recibo G:nG::':c-

4) Gera'dor ÓS! Âud10, instalado;

5) potencj.a restaurada.
Sendo só para o momento, apresentamos=lhe protestos d8~

elevada est1~a e distinta consideração a

"}
AtenCi/~ente/:;::::')'

--::I(C...i<.f/.l1ZI /;;4/>ft:'"4-;;t<'
Lourival Gonçalves de .~mdrad8

Diretor' presidente
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são JoãCl doI-Rei, lO de J:ia:'ç'o de lS'E;

Il~o Se~hor Diretor

B;:;LO Bl.'RIZma'J;;

ilrl atendiIJ..."mto ali ey.j~B=-j,:1as do li==:~ ..''::;L- '3, o SCL:ül.rlte:

a3 ~GI<C: DO FABRICAlH';'; DU OSCIWSCcJ!'J J: fu:ATE-KI r
b) 1'~ú,):;Lú : 012.

Informau.os outrossim -i,110 c endereço cer o da Sociedade
Rádio .r:mboabus de V-1nas Gera.is Ltua, eoissol"<1 M{ é Rua SG'te de Se(.sm

bro, 109 1 Vila santa Cr"z da ).~inas, :nuniciplo de firM· ntes, Jo:G.

Bem l'1ais :para o l1o,me lto, aprasentaliOs-: he protestos de
elevada estilJa e distinta considera ;ão.

Aten~í~q3.r;;ente . / '.

!( (; •..._~7 (i j/ /í J 7t>'7iJflí~
Lottrivdl '"é;o'nçalves de Anc rade

Dir·JL.or Prosidente

E~I, 1'r:~?O~ lnf0rm3.oos ainda que nos,s:J,s confrO'Lantes sã,:

Lódo dir8to Avenida Gabri~l Passos

Vida esquerdo: Rua Arnob10 Caldeir~ Franco

Ic'llndos: RuiJ. Jevenu) Chave,:;

FltENTZ: Rua Set.e de S~terJ:Jro.

P,Jré.l l:l.t.dhur a.l IH;:irlnç;";ll ~··U :th' anS'XO lIri cru\juj fl do local.
vmCULAçÁO LEGAL

1·

~ DATA DA

VISITA

CdUJO

FAS[ Clt r;X[CUCÃO

r

AU1""TICACAD M[CÃNI~A

o 1 5,~ M 4 2.r.. 7. "

ASSINATURA DO

.'
"

~ '. ( ,

OFICIO NI' 150 /BHE-3/88 Em )p/03/88--Do Diretor da Diretoria Regional do DENTEL em Belo HorJ.zonte

End.,.ço Rua '1'imbiras, n9 1.776

Ao Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Lj:;da

Allunto Correspondência de 07/03/88

~ SOLICITAcÃO DE BAIXA POR CONCl.USi\O DO TRABALHO, OBRA OV SERViÇO

~ 06SERVACÕE~

Em atenção ao documetlto em referencia que atende

ao Termo de constatação e d= Notificação para Corrigir Irregulari

dades e Laudo de Enaaio do transmissor de fabricação SNE-Sociedade

Nacional de Eletrônica e comunicação, so11citamos as seguintes CO!!!'

plementações;

1 - confirmação do modelo, e fabricante do osciloscópio constante '

do recibo de compra, anexo à correspondência .supra citada;

docwnento que comprove aquisição do gerador de áudio, constan

ÔO modelo e fabricante do mesmo;

informações sobre o monitor de modulação.

Quanto ao Laudo de Ensaia, informamos estar em

desacordo com a Norma O3/87 para emissora de radiodifusão sonora I

em onda média, no que se refere aos itens ~aixo descritos:

9.4.2.4.7 _ deixou de constar o v~lor de atenuaçno de harmônicos em

relação a fundamental;

9.4.2.S.6-d - falta descrição gumária relativo a aplicação sequen-'

eial correta das diferentes tensões de alimentação dos

estágios i

9.-'.2.12 - Declaração incompleta da entidade.

Assim sendo, esclarecemos que o prosseguimento do

pedido de renovação da emissora formulado por V. 5a. far-se-á após o

cl.'JAprlmento do acima exposto.

.Na oportunidade, renovamos os protestos de consi-

:::'::::':;::'~:'::---~--I

D.t.lcro' que o lrO~Q:II:l COI3RI\F.;ERIIIÇOI dê ml~M proprle~Gd!.OJ ~ !llIn~o re;>resentll;Oo l&~Q:. CbJf'c> (lO prtsellle A"r

IflcOnlrc-ltConclll[Co.

I----+----------+---~~,;-----

deração e apreço.
Cordia lmeflte,

JUNIOR
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J.O
são João del-Rei,30 de março de 1~8e po; determinado ~letricamente; e finalmente a all~

tensão.

lImo Senhor Diretor
DgNTEL _ MG

BELO HORIZONTE - MG

Prezado Senhor

Em atendimento a sua solicitação t eSl-amos remetendo a

dOCIJmentação devidamente corrigida.

sem mais para o momento, apresentamos-lhe protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Tnadentes, 22 ~t~arço de 1988.

Carlos Albert~t;,)o Peçanha

CREA: 27364 - 4ª n

Anton~es Pinto

CREA: 2321 - 4ª R

Aten~.~am8!1~e t7 /J / '"
/G C_e-ur~t-ç(/ /7hr/r(kli

I..ollrival Gonc;alves de Andrade

Diretor Presidente

tIf"lll'.çilnllf lIC".r!'JrJS,\1'ILf(lI",(l[ lÉC,.ICII-(\111 M:.nlll
l'.'IJ/\'la IIVI~'O

.. , ~.'.~ ,~~. "~~~~:;~.;.:;~:), '·l~nNl!l-\l"I.JO L. ._·_·_._--~.:~.

·l. Çn (f,Q ~, .',~,,~,L~(' i -r ~ I /lli rllJ;j d I I' ti elA tJ itM_LL.J'·LLL LU 1.1-.

Modêlo: BTA - 1000 A

Local do ensaio: Rua Sete de setembro n~ 109

"I"""" '''.' (",'I 1.· .......

j·\(.I\'~.QJ/),~tJ}.".,tN(,!.J=:./:'('''I:~s·"t4-- _8 o·t.4rJ.tJêJO(l''lí-'Ur?lt~_t.(: i

r'I:.B,:;:. ...,m~'a:'J.{ 131o-~ ~,';,,~vpQk.l "",116 ~... El:15"·_; V(c',

f11] 5 \.\ r) ~ .t d 1\ li 1.1 fi J p ,I. ó d ...: A J ,~ d I\. 'J ! ri ,I r' •I ,~ 11 :J .Il'~~ ti I~ .11 ~ .1 1 t li ( I' ~. ,I

I, ·I:i:.l..~.l' 'I",'.·.l.~.~ •. r::~.(:::.? l' 11 l "l f..) d v ,) 11 9 J!~" ;~~'.;~' J; t' ó I I J. !. IB 1;:~;"~1 J, :~''j :f-

,j ~,· .. t. ;1. i)t ,[:rl'~ PHiJ.· ft,.':' ~ tl\l~.P 1",.,1,\1- ''i'! ~I~I : f. " , •. ~'~~-_-:~~=--=--i f'l lt't[1",lr,:II: I" -----

Di retor Presi dente.

Tiradentes MG -VILA SANTA CRTfZ DE MINAS

-;(?,JUTT/dtI~cjCl'ctL
Lourival Gonçalves de Andrade

Cargo:

Nome:

I~a q:m] id::l'J':" d,:" r'epre5~íd>1n7.'~: l':'g.~tl da SOCIEDADE RA.TJI(..

,~;.~p,·'f_~,'{r\S :)E i'HH/,;:' GERAIS LTDA. ,-1~:çla!arr:o:õ. que os Senho

!'f::::; r:,~ll·.,OS !\lb~~'to Ar"'lujo r-"ô'çanhó~ f': AnLonio Gon';alves

r:nt,j, estiver'cctrti no end';ÕI1'f..H:f0 abaix.ç. no dia 27 de fevc

relr'O ('1'8 19138, e:1Sã.iGndo (I tr·,õ'lnsmi ~sor (1<: Ondas Médias

fabrir:-ôdo PO!~ SNE - SoC'icJad~ Nacional (j"-,, Eietrônica e

Comunicaçôes.

Com potênícias nominais de saida de 1,0 e 0,25 Kw

Entidade: Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda.

Complementação do laudo de ensaio. são João Del-Re.i,·11 de Abril de 1'88.

9.4.2.4.7 - Atenuação de harmônicos em relação a fundamental.

2960 KHz - 74 dB

4440 KHz - 74,5 dB

ILMO SR. Dl.retor DEtlTEL MG.

BF..LO JllJRIZONTE • MG.

9.4.2.S.7 -

d) Aplicação sequencial correta das diferentes ten

sões de alimentação dos estágiOs:

o sim DnãQ

Prezado senhor.

Em atendimento a VOSSa sDlicitação est&~os

Llga-3€': pi'lmeit'am~nte o ventilador, ] ibers-se o i~

te"T'rt1pt0r de proteção, ltga-se o f'ilrrmento e baixa

tensão p8ra os estágios int~~rmediariD5. aguarda te.!!!

-relhos., um OSIVJSC6PIO PlU.'JTEC 5203' e UIl HeL'EI Rsmo ""

-300? e UDI Recibo de um GERADOR DE A'JDIO l~ODo ]\ 17 _
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Estamos providenciando a -;ürnpra do

Apare~ho que esta faltando o ma,i3 rapldo pos,'lvel pedi-

-~a uma tole:ância ~Dtivo custo a2to da Apar~lhagem es-

_perando ser atendido Gra.to.

Sem Ilais para o momento, apresent~"mOst protesto s

de- elevada estima. e distinta consj.deraçso.

Atenc.i.osament~ 'i./." , 'd./,
~/'VC;<.vt~t/Í /f/Jr!cuae~

Lourival Gonçalves de Jilldrade.

Diretvr p~s.idenr.e,

Novo EndereÇ<l .
Av. Preso Tanc\'f':lo Neve~..~'~:.

:a E C I B (I

que lhe fiz de U11 Gerador- de AUDIO MOIl, A l7 marca LABU,

usado. por' ser vemiade da'to e ass1no o presente:

(e~ tempo o &parelho esta em perfeito Estado de coDservação.

Rádio e TV Trllnsito,,:
Praça Dr. Sal!ltiel, 05

''''lOO -Sií" .Jo!lo d,p]-Rpj _ \1<1

Notificada a saná-las f]s. ~3, a entidac'E conprovou 1IE

diante CoC"l..Uentos, exo=to o item 4.4,qu::J segunêb rreno circo nQ 235/B7-FIS-4

observaçees 1 - a 'entidaàe terá o prazo de 5 (cio.co) anos para regularização,

e encentrar-se instalada dentro ~ p,:rrârretros técnio::s e:xi.gidcs pela legis

lação esp;cl.fica.

A entiàad:= apresentou }a\rl) Ce ensaio do seu equiparren

to transmissor Ce fabricaçãO da SNE:-SOCJErn.m NACI~ rn Effirm:tllC'A. LTIl\, I

rrcdelo ErA-1000A', de 1,00/0,25 J{\'Í, dam::nstranoo atendirrento aos requisitos I

mI..nirros estab9leciCbs nas narmas técnicas.

À vist-J'I. do exposto, encarni.nho o p~sso ao A.dvo;Jaão-8PIS

para as provicências àetexminadas em instru:rão interna.

Belo Horizonte, 14 te abril Ce 1988.

(
JosE:E~ REZENIE

FJ'1C~#HEIPfJ SFIS

Me - DENTEL

Diretoria Regional do DENTEL em Belo Horizonte

Selj'ão de Fiscalização

Proce~so nQ 29.104.000378/87

Entitlaà~; Sociedade Rádio Emboabas de ?-linas Gerais Ltda.

INFOffi-1AÇÃü SFIS N? OnS/83

Trata o presente p~oces5o de pedldo de

":". ~!':':"lação de outorga, ;b::-J:muladt) pel~"l. Sociedade R..:3dio Emboabas

fAinas Ge.rais Ltda, executante do serviço de radiodifusão I

;-' .'.lora em onda média, na ctdade de Tirndente 1 Estado de Minas

:,;,_,!':üis.

Saliento a inexistência de processes de

'1-.::.nraçã.') de infração em andamento, relativos ã entidade e que

e.3t.J.1 durante o último período de vigência de sua outorga, não

sofreu nenhuma sanção.

Encaminho os autos ã Seção de Rlldiodif~

r;ão para prosseguimento.

Belo Horizonte, 25 de abril de 1988.

~cr:c-- J eJ? À..- §'~~
LYGIA LUZIA RODRIGUES DE PAIVA

ASSISTENTE JURIDICO

09'66 ~ /BIm-SRAD 06/Ill&io/1966.

M: - IEN'lEL

Diretoria I€gicnal do l:ENIEL em 8;10 Horizonte

Seção & Fis calização

Processo n9 29.104.000378/87

Entidad:!: SoCiedade Rádio Erril:oabas .ce Minas G=rdis Ltda

INKJR!oW;ÃO SFIS h'Q 04/88

Trata o presente prOc..:1SS0 Q; ~ôiÓJ te renovação Ce o~

torga, formulaCb ]?ela ::~xiedaCe P.ádio E:rrOOaba<; Ce lvti.nas G=rais L'tc1a, execu- l

tmte 00 servi'r0 cE radiodifusão scn·:'L':a er.1 onda mádia, na cidaéE d2 Tiracb.~.

tes , Est.ad:- de Minas ('ercus.

n~ vist,.:;ria r~··ah~ad.? nrtS 1Ji3t,::llaçêe:"5 da entidade foram

v~rifiC3.da:::; a..s in"B';:lUlaridade..; 'Y~1.Stant.e.s d.::> rH!' 233 (fls.211 do 22).

Diretor da Diretoria Regional do DENTEL •• Balo HoriEonte

R.ua lIJ'imblras I 177':;

Sr. Diretor da Rátlio Emboabas de Minas Gerais Ltda.

Rgnotificação {faz)

Ref.: Proc. n9 2910".• [I(lOJ7:J/87.

Relattva.ente ~0 padjJo formulado por V. Sa.,
que visa a renovação (:-:: pr:.:z,;· <..::: .. yj ..]:;:~t? d::! out..'1raa deferida a

essa entidade para e:h2Gut;;:r o 3l?r'I.r~ço ,j.~ raüiodifua:40 sonora

.m onda médta. na cltladl1l;Jc TIF-WEHTr:S r CiJnpr~-nos infoT.'n,1I

que e dO;::WlI';nt3ç'ãç. qJ..:.r~ o ::.r.";t;rui foi a.lalisac.a por estd Diret:o

ltia R'!!gior~al; ter.do siüo julqa~a ir,cC:tTol·;;ta pelos $egu1ilt~G mo

tivos:



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

=
n

;I:;-',\':C !'.',OX lLGlJ':I.t·" l-·uU':ro, oaNclc, ri'1-S","!owfE:lO
port:t::'Qr ~ Cs~h,h d. Idl'.lli't1:lCl~e ~. 'lf46.(lXtto @,,~0:1:l.i3.L

!:r., !",:'.:lCentl' ti d("-r:'1oi11n/!o !tGstti C1Cllã. 12m ~QD rJfl[;:Z'J

-I'ua SG-t:t.o g2.ir~ n Q :1.53, Clc--':!e t:4-S J;)B ~{)é f!3o

r·..\~~.!·. c: a,JL3 ;)Q!.3:"'1'J:~~C FI·:r; .:'.i::""'{.1lI

porto~cr da C&C'~ d. 118 t1~~. ~~ ?Gt~ôl9o
tT.'t, re::it!entil e ;10::1C1~,:',J..ndc 1Wfi~'i.f1 e~l~(';'~G tio
C .""Y~ :'''it, e.., C-a:;<\:rt1 :l05 -- ©Ff oa ~~ ~~ aGo

N~c for~~ a~~esunta;as aa fichas de cadastra

mento, DNT 148 (cõp.:as anexas) er.~ t!:'ê..::: viaz ?.;.:ra cada lílócio que

detenha· 5' O\.., mais 6as cctll.S fdil3il..t CO':'10 Farll t.odoe: oa dirigen

te. da entidade.

E1t=, cor~se~uência, fica v. sa. ~ notificado üd4Ge
que o estudo do pedido fioará aoorestado até que a exigência

:liiej.a atendida.

Cordialnmnte.

G!:t :''E "; .. 'L::~i!,. ~~~':'lt ~ile:'.'to'i1,

de:,t~. CEl::-:':> 1Q:':".OI. ",..;;1da:!to • "Q::'~'fJi~~l~C"I@ ,é\D

sio Jo~ óe.l EfZi em'h e JuS! JtT:'o llU-tl:'..II.3' iln I~~- 2.Qv C2:-r'0
141 076 91•

1'.drr:. AJ..BE'RTO PINJ'O COr.:Ll~O JtJMIOR.

Diretor R~gional

Prezado senhor

•i:1..~~.,1t;x. :~r::;i..l.Lt. :'2. ":'t~t;Jç,e b-~U@l~r-o~ [;~s~Gl~D G:L.,~Gl.~D 6c:~='

ticta. pD~w8.~cr dli I::en'Y",i~.i. C~'1) 1~6161.1 ~"'GE1fl,2r.~8 c' d....EiLc;~:.iE:e:;,

do na>ts e1;1u~ç do. são ilc''àf> dtll .!h!i iffi)D G s~vo X\o$otlo <>~ S'";G 2G
c.<: 00) SilO 'rT6 04.

J;" ..iH.. 1i..J::~- nçA, 'b--aeUe1l'o, ~&l1o. :J..nd~&--;l-alD z;':3.zic.J20Z· Qo f/!.--"
Ot:.l.n \l~ :'dcfJ::l'Ud::.ae D~ 5fJiJ,~O)~, u~ Falo ;1JmThe, 3'QW0zr;.;o c 2t::-~='

:tt.1~:-":.! '~wc f: A'I', Ganer-o...1 C:aór1.o %:lê tliZ7 ::1!l:'Jt:íi ~.;il-!"WD e"c sr,-~ c31:.lrjFj
.a.el ~:';Ç'»tl CPF 02~ ll4 596 6:' •

•,::':"., .:...1";;' ... _ 2..~.~A~ ~~Uo_rc& ~l'1.:.m.t1o~

d _..~\ ~;.~ !t,,~'ti':nli.t! !'li! ~B.4.S~'1' ~zp~'::.it".o1:

~~;'.,,-'~{~:tf.: e ,oi cteSli.!!n.c 1·eC~i'l €:'~.le SU.b "JDM dLJ ~i.

2~,.-;. :',;1:: :G>clJrJ.!""•.l rg'C :.\.55& ClJ" e04 l~!> J~!5~,.~

, ..~ ~ !'r;;C l' ~.. .l.'.1''5, 'j;r EllG~oD ec:~ad:'fl ~diGO(1 ~D?(;cd~,Z' dE.
l...~~~,j _ 'o:,":;'e (J:'~:.:v E'(;8ia~!.t(] o uo:'::'G~.2wrJo n':J'J"l.3 '~i:':'~~jG 6.0
Se;) • c.o ,~_ ii.'~:i(~:'::;}tl /;\ro R~o;:;'1!l do Jj.J-2..? g); ~5()v C:i7 CtLJ ~'),25 c~1Cf=

00 i'

q}(.~C bllJ.ll'~·~" C1': E!l.iLJfl~ ~5JJi-.liíY~~0g t4e.Du!lB1Q

(tol' d.• aé:itilr" de :t~en't1~. Ifiíj ~]S(lS11~'fl ~r-c8.:1d.c.l

"1dl!n~. '" d~e'-U..-Mo """." "'~.. d& ~~ iJ&IT!J,
~ :i'~dro 1ia~..t~_~ í1! ]l»~ i1i" o3g .,~) G~~ ~"~e>

wr.~~J( Jc::n-;: J.(.~.~I, b.t&-8lltli..To, CloeBrlc,\;i Q,0jrJt~3é110f) ~.;-:Jc1~~[lJl;:)[,~ (~I~

Ide::Uj3i1. n ...Ull4, resil1o.nt... do=.!,,!.:i~dB "M'ca oMs.lo 6.0 aOS')

(leI .::lei (I.:ll) .. ana :fl"-a .rre1t;". :il_;~, <:11' (JQ~ (2~ 171~G Q)Q

..I::~ ••• ':' .• ,. :.. '0 I? ~:u.3~:te .. .:;"ç,6' 13~-aBD ~J,,:J..'H" "ele),] 2?-t~;;<"~<';~~

::.0::' \~t1 Ide t.11t.':" (':.'-:1õj G.7S3~ ~'s.iGl&"1<~G o do=.iG:lwi.:1r;: nc;<;..u
(;([ di] ~'it:;(;dBl ~~i(;'.::S) h .2o.!!'@liz;o :·:},reLe'(";;:L ].5SJoCi'1>~()(>1 'Lei

OL.tDIO ]J; tUU1! VA <XS;':.l.e D,-".s:li@iru, &M<o3t>o
a~ ldentidnd6 C~ ~~&1d~~o ô a~oiL~GQC

Süe, Jo'5o ~.81 1ie:t (LlI~G :i\Ma;'Lld0K~t@ ~'o:l.'cGi3"3 3\/
]'~2 z8{j ~)$

CÓTia 'do Ccr.t.:rat.c dest.=.. Emis.sC'rã, corr, dem.:Jnst..r2.tivc;erB.l ·--:0'::: c'ctit:::,s 9

jrformllndo-lr:e olJtros::lm que ~ue;.: PO:;;::;IÜ maior DIJf:",.;;rc' de cct..a:-~ J..,01)-

de e~ se', oficio ..

sendo só pJ.r2. o f.1Cn02r:.to, apr8ser:t::imos-lí'Je r,:rotestcs d'e

elevada estimu e distir.t(1 con2iderhç'ão ..

riva:' Gor,çalveE d,;: l-G!.drad€! e o::; demai2· não á.tir..Çien: o 2.)'~rcer:t!Jal c:té.-

te:-)óo-::J.U a: fi'::Las de Cada3tramente: I:!~;' 14(', devid<'-1.!f2r.te. p:'f:'.:~ncj·!id3.:::; /

obd;:~endc. as d6térr::ir.açoõe::: dest8. Dire~c.ria...

JC7,c C.:.iLLS ;.f..,::' S:'~::"C3. braall!iroo CC'.t:adc;, Clf):.mx lE!fl'bcc
de. C~-lu1.a d. Idar;U""'. n l ~.03J..5'n., upedi'~a ;;;ela
4oLt. " 4o=ieill5do na.tll c1<lAd. da slú> J",!i© dcl i1es.
Cllr.t1na uI 91,. CL? 022 057 695 34

'r::LS~~ G:J:,1. "];. a:::'(. r'::U:,03..:.::l. 'brnllUeiro, ors13Qdo~

~o.. da oÍ4ul& 4. Idont1dn"'. n l 16.025, expedido.
dente • dall1eU1Ildo Jl...1:a c1d.a~. 4. são Joiil>
Jo;oSa:tuat1=O "I 291. 0.F7 (11) 148 J.76 34.

Diretor Presidente

J.te~c':.sar::entif.€I /J /
/ ' /té / (/

i ~C.L{;Ut/ f'n'f/1cZC
Lourival Gonçalves de Andrade

,4 3DiI ~n~!~:.v~ :ii J..r;~a<\:E" br,saUeirO, CàBGdO, c~ereillDt • •1
l'Or\:>..1or Ga Cédu1.!i de 14",,101<1011. ,,1 53'.924t U;>edl4a pela 9.S.F.
1"'. r""lAent. e 4",,1<:1:!.ode ".,~" e1d"l.. de sao Jamo 4el w>l(W) •
à ]na ~-::.r1Il 'ic..rtr31l DI 91, Cil. 012 417 ~)G 87•.

~L:::.i\ç:\c C. :,: ,....7t'J.:. ~A ·~:..cIl.;.)Ju.E. .!L-.DIO c:.:"CA!3..;S DI. r.1liU

Q .•:l'l~ l:~.\.

y )...:~: .lV.,,:".Cr.. f.\ •.:,\........ :J:... :.l'i~.~ .. ;,,[- branlle:±ro, Ctu.ado. cc.::,eI"CiMte.
y.>."1.,,~or é.ll CÓdt:l.a de 1den:lóIló, n t 92525, u;wlda pela s.s.F.~.

",,~iOQ"t.e • cl.=-1C1ll.1nJ10 ce"" c1·:loJ. 4. são Joiio daI lId,(mltà .IoY.
lhú ll=bO<>Il. 437 - CiJ'. 004 134 686-91..

CY:J!~ 1n,,''i'C DI: CJ.d"!A:.JlC" brElSUeiro, cana"'." it"gollli Ol:B) c
t&dol" da cÍ4-.ãa 11. Id."UW. Ui 236.)41, u;,.."-l.il•. ;}O;~'" S":'),,,r!c!éill:[
~1.de~t. e dc.Ue111ado ne4ta o1~n~. de S-no ,.'foão í;~l ~'::2,

a r "d-... Je... 1:u'1A r...v1"l" ,,1 19'1, CI?1 021 B36 3,G <[j,~"

:.uI~ ~s =5 c..L.IV .13h., b:a.eUeiro. oas:mo, f'El.Ew.ie~,1wo Z;:'~':;>F'1ciC)2?

da Céâi.:l..a 6. Idant1e.~d. lJI 622.001., tIX~~ pt:l!l t;oS,,~c2S:-Irü

'te • ~ao1e~lift,do nesta c1~. de são Joio dal 3!~ H~'} Q !ivoJ CE'~ =
ral 0 ..01"10 Ui 301, CPP 002 õ!04 666 04.

rtLiUI C.UC::u.m;. ra::;.ano. <WJoot., 1n/l,..,trl.al, r-C-""td~2 &J ©ê'"l'mo

4. 1dent1dai. "I 38.922. u?8d1da i"lA S.S.P.~. ~uslc'~to O
11<l.deno"u el~a..:e d. silo ~oão 4eI Sei (~), " /lJ))'<. 1.:i.r-"",,~gõ

"=~Cl&. 3Zl., a.",' 44, C2.r 0)0 'In 675 00.

JG~c. il~tE:'S.:. ~:. ~i:::;=..ií:·t, b~Ue1..lX" CIYtA!1ú, "'~\yQ,a:a(jGo

~" 1cl.cnUd,,"'. o.a:;..;:a '7«. r""14e::.t. e 4=1c1llad"
20) - Dr.:u!J.1.U>-o:li, til' 000 330 '731 04.

ne~i. ato reDolvea. o.lte-""1l't' Q ccntroto soou.l &\ O;]';"C:C":"k..,{) rr~Drc

\;_ ::~.\:1~s. :;;: : _:':; ... ::i <r:.._~·.:s :.'::...:..•• 03oinndo e::t 17 do ,ub~.;L Q:J.CJ ~1,91() O
: ..~tJtrado no. J(·.nta. CccGre1eJ. do ::etndc (11 ::~l'ill!I Q·:;m1f:l :]i}Ú GI 1:]0
331,074 lIl: 05 de ne::lto <l.e 1974 • poeter~oNllO n:tt .."."Ç'©CD ©But",,'=~
1& a_cl.:'mo.a tr.:. 18 ele ~o <l.e J.977 • \(lJllb<!l:> ~e::;l.otn:ô.@ G CX(lct17lO!1n
='iuc:'e ,,~o oc.b o Il' 409.855 e:::; 29 <1a =-rço da lSn e cl tOZ1JG"")
""..I:.:lda lQ U Ge lloril d. J.m • t""tc::: arqu1viJ. a ~8!G 6Z~@

~b O ,,1 41129~/.'l7 _ 20 "'" Abrll d~ 1977•••ult~"" ®ltuc,'Dt'2rJ

oob a c l 510.9~ G!l 14 d. ~i<> de 1.930, " () t"~,n ct'd;~!',,,\<'o
GUint.... ola,-""u2aBI-

DENTE!. - Di"'(/BHE
FROTOCQ, O

Dala:..8--º5, GD. Hora::iLt5
ReSD':~

EMBOABASRádio
ZYL 307 - Jof8D KHz - Onda, MtdJa,

ZYC 729 ..- 96.9 MH1 - PM Stf:reo
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~"':AL 462 12.413.015,00

sr::i.1.:I. I - @':"Is: ~\ç30

ç~o:rc. pedido lSll l)oparta::le..\o lIa.clona1 de 'reloco= 
fli0&9õ..... D·.l:1'!:1/l&. proC.mllO ,.1 29104.0D0094.Ja4 • portoar1& n t 241 •

:a. 10 4. 1ta10 4. 1~8~, 1'10& ...al. Cl Cl~ a&:ln1IItraUYO da ."pn!l&

ecc • '0B'~1.nt.. oomtltuiçãol-
• l:l1rno."'~ldentc•• I.ou.:ln1 Gonçl>1n• .: • .r.n4rad.
_ !.lir.tor-Oonnt. • Jre1JlOD. "OIS. ~bardl

• D1r""~r-sec...tsr.I.O • XaUft CllZ'l.oa J)'ü''-'DçÃO J'1t;IIe1rodo

CI': V" I - C(~At~',Cn'r.:"l'C lJ'~ 1:":nI~ C:'~l·::·:.~!;.

Oont~ lna.lt,rodna • ll:I pleno T1e;o:' toda... deua
e1.auauW CCMk.l:t~ 40 ccntl'ak .oeLal Wc1lll e ouae ;.o.::terio::- I
altere.yõ••• qut OCA ..ta· nDo "~ru'lm DOdlltollçõ••

~. 4. uôrdo oca o art180 10' p~o~U'o do I
oontrsto lrdaLal. t1ma • prBeOllt. lD4U',;c.:rta 4. c1ten.ção eontmtJl
111 _ • rtao d. i&Ial t.oJ' • tc_ a. ~tinoa 4. du» wate:::ullhaa.

!'1rl:l4ent.. (w) t 15 4. I:A~ d. 19840

'.o!\'!·1ill • _ Fe-:·1r.Mj~C- - ~ •~ -.sgs,.
A ~re3a oont1nDa ••tobcleoia. ceeta fila Snnt& er..

d••:1..":>'8, ;. lIIa 1 d. S.tecbro 1051 no l:~o1plo d. ~1n4ant.(mltf.1
ro da Ocoare. d. são 01'0:;. daI Ilel(UJ), OX.1.T T:iJ J44/(I()(J1,o.T4.

!::::trl\::A 1. "'3~rt.!U L~ tJF.[J.~eg:í:t.<í'C.

" • S',Ol>'::Ai.l i.\Dlú ;;: llCiUl.'.s Di W'.'.S l}~.!.\IZ ~:" •
po:ocu aeora u::a S::.1.IIc",,-, 4e 3a4104ltuoãD 50nDl'a aa n, 01 tuada i.
ll:1a A1t. da ~OU'o 7:1, Dalrro s.r. doe ~Qnt.. - 1iull1~1.O 6. são •
João 4l!1' Jl.el (;nh autar1zada _ runelo~,IJI:' oaftfor.>e UcINlÇ& 4. 1II!o4\l
~ do lUJústarlO du. Oa::zlInlo.",õ. JI' Ol3/3J/ll!VME • "to 4.
Cut<>:.-:;a l'roo.3"D DI 1t1.564t79. .
:;-,-3;:':1.lI. ,- (;llJ;;T:Vr -l!ICIC DE AT7VI7'A~f. - Il':~7lÇ.

O CbJetlyo da ...~a cQnU:ma l'.~ "X::1.a=-ora.a Jl.. lia
cliod11'uJSãiI Sonara', oca 1'ú>lI o~1;-.:z'l11A, lI4\ICae1o!>&U • U'tlstlooa ';
n:>. I'Or<:ll ana l ..la e ~ent08 ... y1t\Or. -.1anta Oc.rIOoJII.ao 40 G-~
yernD 1edtnl. teMa Wo1D40 _ aUTLta"" _ 01 4. Julho 4. 2974
••eu prnl<O da du.--nçio contUnl& por tllC;lO 1M.~a::-_lll:ldo.

~j • _ C-:::.3-~C :-.'t c: ~t.S"
Oonto=- ..-d1do u Dopart.a:.\o bolonal ... 'falaDOllDE!1

ea.õOll - ;ltn:~. proo~ .1 29lO4.000094/81 • OOa-.~USllt. porta
Z'1.~ 118 2(7 4. 10 4. lIIa1Q 4. 1984. aio trlulstertdu 02(dllBll) co1õ&a 4.
crJ 16.000.oo( "e..ss.la l!1l OZ11S01ro.) .'Il, ~1IUIl4o O ~tll1 Ci.
Cr$ )2.000.oo)t:'UIta • doia m1l orut.U:t'CB). ao U. :.oUZ'1Yal~
YH d. ~. ~ .. quallr1Cai1C DO 1'%""'''''1.. 1rl.a~"Ato, .. u od'l1loi.
ri ll:I moeda COr-ellt. D3010nal ... iIId.mu pelo elO%'~ DItA
~, &00 a-eot1.:t.u &ba1zo nl&c1c~ • po~ Ao 0.1(_) ,,~

'I;a c~ • oa çuaa .. -..14_ PII60S ••at1Af.lto~...

s~. "oa. Llbel:'tO P...-:wu-a ......~•
• _ S:;'-:JC.TI~rC 't IrITE\i3!.:"I:":A('XC:-t ~<-Vh.S C'C~f.S.

ce·J\;'t.~ ~.5~:..u Gr.a.c i..x:~..c.~~:•...:L'. x~. ;.iVCl(,S I
: :":;..~l .."!·~ ;;;. ..Jot'Clr;"J_;1. .L;':;'IC ~~:.:a..~ D~ O!'AS (;:.....~,;.l.S ;,:;:...}.., real1
u.:a ... 19 to. oue:hro d. 1.983, ., atItoZ'haçiio dO~~ ••:"0 

C~DO Jl' 29l04.000094/84 - port!U'1a n' 14'1 da 10 d. mio da 19S4. /
1'1oCll dll!1Jú.<lo 7u, l-~ o .""'''''0 do oA._1tal "oc1Jü 4a e::.;>roos, f1.
osm cc1oca1cc • dia.oDlç;o doo 80010.. qUQtl=t~. 396- (tre&.nta. •
novar:ta e s,U» Q:)'"U cotall tIO vo.lor lW1t.ario b crt 26.868,00 _. /
(vú>t... se10 cU .. cltocen1.oC • all"8ll:J." • cUo c=al::'O!') • ~
1l!l1,,1..'"1<laa puó" at;at" cou.. t oa In <=po:oç'iio 4. DG(ae1s) .tJJ:JYG8 ~
~ roa...,. oeda ......" .1.. r.osouida, 8. l'~ 00 CCtiBtCll que ato a data.!

4. 19 a• .1aD.1ro d. 1984 nÃo a4qu!rlrfn ~ ..afiJIJ c"t~. pmenus."
4::"1'1.0 d. pre!C/lllI>la. 1'1clllld0 ... De3l:lll8 a d10;4l>lçiio da o"t.ra8/
oo",-iot:. ou de te.rct1r-o:s.

~o':o t:ur1p~4e!l Ci;.;,zo~ ••••••••••• \01· s ~."BGB,.OO'
l;'WOD GUll1~rtc n.1lIcras •••••••••.'-.0l· z 26.868.00.

LuU JQp d. (lUToua •• 0 01 oo\tta Ir 25.SGIl.oo.)
~ 4. 'ara ••• ~••••••••••••••••• Ol· & 26.8GS,oo.·
otn1I AU8UI!\ç a.e Clln'alJ» •••••••• 01· x 26.~.00.. >

J& 0cZ'10. 40a B&I:\1;OS •••••••••••• ·01· K 26.61;8.00- ./

:?6.!lt!l,DO
::'6.81:8.00
26.&68.00
26.66a.oo
26.858.00
26.668,00

Ic: .. _

. ~I···Z: .': _

:;.~.:~ ~~ ;"'-:'.:.-.'; ...

. 1.:··' ..

;."

·fI... ~~·i J ':. 1_ 0••:::1

.r.\.(t. .. _

~~~..
.~~~-
~k~Z/:.
~) {.:>· ... ··/;/Ã/,h"r.... ·,.......·(

I~.A/ .1~.:--; .:/~A··~.·.~~···.2

.-.<?!~~~-:::::-..:;r-=, ~ _
~..;..... ".,.. _.~.-~_.".:./.~:(~':. .......,....... ,/{'''~

.. ....:~ ,- r/~~.., '. "l~ (~-/, "-.' ./:-S"-

J~f ~a f?tUb'tl~.fáua..
f2 ~X""<

MC-DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM BELO HORIZONTE

SEÇÃO DE RADIODIFUS~O

PROCESSO 1'1'" 29104.000373/37

ENTIDADE, SOCIEDADE !lADIO EMBOABAS DE MINAS GE!lAIS LTDA

ASSUNTO: Pedid':.) de renovação de outorga de radtodifusã.o sonora

A SOCIEDADE RADIO EMBOABAS DE MINAS GERAIS

LTDA, executante do serviço.de radiodifusão SOnora em onda

média na cidade de TIRADENTES, Estado de Min~s GerJis, requ~

o Oa,.~1t,,]. G<>Clnl 'lU era d. Cr$ l.OS6.DOO.DO - (lnJIt
~U-& • c1nquenta • oela 1:.11 OI'llZS1rolS) ;para Cr$ 12.U3.015.00 •
(~~~o ~~QS • ~ue~eontoll • ~re'. ~ • de~._Ge1& cru:o~rc.e) •
4~s.1d1do ti::. 462 (~\l'OO""taa • !l.~l)ents • dlUlS) catas U1Ü~'

-11. crt 26.866.00 (\'l.nt....1& lÚ1 • oUooetlitoa • eu&ents • clto
Onu.e:.roIS). .

S l' - O tm:cto, lllI "alor d. cri 10.639.T2a.00
(doa D1lhÕu e ee1aeetoa • tr1JIta o Dora llÚ1 a ••teoantoll e n
ta • clte e~.1rçe), , '.1to ~~nta a .ubecrição • 1nt.~
çs.o c'a 395 (-:.rtI..em~ • llClyanta • Deta) """na eotu llC .alar.uni:
t"..'"1o 4. cri 25.858.00 ( ,.izlt•• eeio cU I o1\OOl!lltoa • "."ocata
• ,-!to =.l~I),IJ1t.&ml1~l)c.... :08da corrente do Íaia.f,.". AtCl.

S 2* - O aUlleo1:O. m 'ulor d. cri 7.17.218,00 - (li&
t.eanto~ • d ...eeoot. :i1 • dU&..~t09 • c1ttnt~ a olto aruLe1roB) ,
, :!;e:'to ~iarl•• oorr",ão do 0";>1\0.1. aodal ClZ'1g:l.ntt.l .."rovada I
na lll"UIl'.1leia GereJ. I:rtraord~-UnsJiuda m 12.1.2.8), • bano
tlciarJÕ 0fI oot1etu Il& proporção d••~ ooh., qua eIIter1omant.
tl.!Jho o 'talor ':'1 cr$ 11>.000,00 ( 4....a".ia liU CN.U1rOO) ~'ta1'10

li'B"sando a tar o ..~ lmitl!Z'io de Ort 26.8G8.00 ( rtm... ••18 I
~ • o1toc.ntoe •••9geota li oito cruseLros).

S )' - Dl><It<. to%'"-"", fiOll o "";>1tal aoe1IÜ. &!:cl'a _
Ilin dllltribuido antn .""" ootiat&st-

Lat:.-1val G<l:»al.voo '0..~•••••• 'e20 co\atl z 26.BG8.DOr:U.28~.,50,DO·

João !Io,sue1ra 6.. _al>:1•••••••••••. Cf!' Z 26.868,00.. 1e8.(11ó,DO .= C.rlAa Il'i.......~ão r~:uo1redo. '07 Z 26.868.00.. 163.076,DO/-
~a~~n~oBt ~~~~ •••••••••••••••~ x 26.õSS.OO- 188.076,00
!-'1"!t--:j, c.a.-t1..a.m1 t, \ ..07 X 25.868,00. 18 076,00.-
ilDdny Go:;;.o.1YelI d. A.:O.dZ'o.':'•••••••• 'Ol Z 26.65&,00- 26.868.00
ile:::3S:f.o t:.acedo !"'4QC:..ie1...-. '01· z. 2G.8GS.or... 25.Sr.S,oo
Cid. d. Souza. ~el. •••••••••• ·01 x 26,.86ts,oo. 26.BC5,OC
as;r-o~o ::ellte~rc d, A......ujc ••••••• \01 li: 26.668,00- 25.SG1l.00
Jore.G r...erAaD9a. , .... " ••••••••••••••• \.01· ::t 26.858,00- 25.8(;8.00
i.:QU--O .1nto de !c..·cra.1D \01 " 2G.858,oo. 26.658,00
Jo~. ~. Carv~ho ~eix~1-~ •••••••••. ~Ol x 26.5G8,oo. 26.858,00
C~~uQ10 lbrnh1m ~ ~ta •••••••••• \01 z 26.858,00- 26.~&fl,DO
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reu tempestivamente a renovação da outorga que lhe foi defe
rida.

MC - DENTEL

PROCESSO No;> 29104.000.378/87

A requerente tem seus q"uadros societário e

diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria n9 247/d4

e Decreto nQ 80.350/77 com as seguintes composições;

COTISTAS COTAS VALOR Cr$

PROCESSO No;> 29104.000..378/87

INTERESSAOA: Sociedade Rádio Emboabas de ~nus ~~r~ds h~õa

ds 1938Brasília,

Senhor Diretor 1

/,

~~
ENG9 RACINE CUSTÕD:i b P o N'ETO

OBS. Faitóu a apr.ovação do Estudo J:j.md liar

Portaria de consolidação de Atos.

Trata o presente processo, do pedido for.mulúdo

pela SOCIEDAI:E MDIO EMBO.ru3A5 DE !-lINAS GEMIS LTDA D pare'. l·enc,~

vação do prazo de validade de sua outorga para mmcv.ta..r Serviço

de Radiodifusão Sonora em onda Médiü, na cidade 0.3 T'iradGntGG "

Estado de Minas Gera~s.

Nada tendo a opor a Informação SFIS n9 04/88

(fls. 64), encaminho o:processo ao Advogado-Rll..D , pnx:-a p:ross8g1J.~

menta.

11.2J4.560,00

183 ..076,00

188.076,00

188.076,00

188.076,00

26.363,00

26.868,00

26.568,00

26.868,00

26.368,00

26.668,00

26.668,00

26.868,00

26 •. 868,00

26.366,00

26.86d,00

26.363,00

26.363,00

26.868,00

12.413.016,00

420

07

07

07

07

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

Dl

462TOTAL

Lourival Gonçalves de Andrade

João liJogueira de Resende

Mauro Carlos d 1 Assunção

Nelson José Lohardi
Fierre Cartianu

Roziny Gonçalves de Andrade

Renato Macedo Nogueira

Cid de Souza Rangel

Raymundo Monteiro de Araújo

J~rge Mep,donça

Mauro Pinto de Morais

José de Carvalho Teixeira

Cláudio Ibrabin da Costa

João EurIpedes Cipriano
Wilson Gualberto Milagres

Luiz Lopes· de Oliveira

Luiz de Faria
Cyrilo Augusto de Carvalho

Joâo Carlos dos Santos

INFORMAÇÃO RAD NO;> 163/88

A vJsta do exposto, api.narIDs pelo encaminharrento

destes autos ã Divisão de Radiodifusão, para prosseguimento.

~re ressaltar gue a postulante, durante o últinP
perIodo de vigên::ia de sua outorga não sofreu qualquer pena ou advertência

ocnfonre se verifica na inforrração SFIS nO;> 005/88 (cl<:>::u1ento de fls. 66).

Decaiu o direito da entidade ao, defer:inento ~

visto IX) artigo 40;>, do Decreto nO;> 88.066/83, pelas razões <Xl15tantes dd

oficio nO;> 450/88 - DR/BIIE(fls.43).

CAIG:lS

DLxetor-PresUlerite

Di.ret<r-Gerente

Di.retor-secretário

lDurivalGcrlçalves de Andra:le

Nelscn José IalV:>ardi

'Ma= Carlos d'Assunção Figue~

redo

NO presente processo a SOCIEDADB r:5-'::.!)IO

EMBOABAS DE MINAS GERAIS LTDA requereu a renova.ção da out-Q!:ga

que lhe foi deferida através do Decreto n9 80.350 de 15 él8 D~

tembro de 1977, publicada no Diário. Oficial da União d~ 16/09/

77. lContrato publicado no DOU de 31/10/771.

Eatifl.canos O Parecer SRAD n? 096/08 ( fls~

9.0 a 92) da Diretoria Regional, enfatizando q~e a postul;;mt(;.:

não será beneÍiciada com o deferimento automático de seu pedi

da em virtude de lhe haverem sido formuladas exigênc~El8~1/

Informamos que a outorga deverá EiZY re

novada a partir de 31 de outubro de 1987.

Assim estando o processo em ordem ç SUg8~

r~os seu encaminhamento à secretaria-Geral, para p!:osseguim6!!,

to.

Brasília, .ef· de ~cP~d~_l~oe

<""-'-~ 01. ~~.,~
~NIA VALESCA MENEZES MONTEIRO

Advogada ~ F,AS

Belo Horizonte, I de "'r de 19,)3.

/Ó~<. /'kJ~;,l;
Inciana ~~s liso Sardinha Pinto

ASSISTENTE JURíDICO

A consideração do Sr. Diretor Regional

Belo Horizonte, O~ de O-''1rA ;, de 1938

De acordo.

A ccnsideraçâo do Sr. Diretor 'rla Divis20

de Radiodifusão.

Trata o presente processo do p@dido (;k~ :t~

novação da outorga formul~d3 pela SOCJEDAD-:8 TI'JÜnO

Ef~1l0ABAs DE MINAS GERAIS LTDA, executante do cOl'vi

ço de radi'odifusão sonora em onda média. TI;;' d,d3Uç.

de Tiradentes 1 Estado d0 ~,jin~s Gereis.

Senhor sê cret ârio-Ge raI 1

ASSUNTO:

INTERESSADA: SOCIEDADE RliDIO E~IBOABAS DE MINAS GBllJ\IS LTM
Abreu

de Radiodi fusão

U»~d
Pinto Coelho Junior

ETOR REGIONAL

Be o

Ao Sr. Diretor

DE ACORDO.
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cação.

ESTUDO

SINTJõTICO:

CONCLUSÃO:

A Seção de Radiodifus~o da Diretoria Reg!
onal deste Departamento emitiu. nos t'emos do arti

go 6. do Decreto n' 88.066/83, o Parecer n. 96/88 •

ratificado pela Divisão de Radiodifusão, concluindo
que o processo encontra-se devidamente instruído e

que a requerente não será' beneficiada com o deferi

mento automático de seu pedido por lhe terem sido
feitas exigências I j oi atendidas.

Pelo encaminhamento dos autos ã conside

ração do Excclentíssimo Senhor Presidente da Repú

blica.

Art. 19 - Fica, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei n9
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir
de 31 de outubro de 1987, a concessão da SOCIEDADE ~DIO EMBOABAS DE
MTNAS GERAIS ~TDA., outorgada através d~ Decreto n9 80.350, de 15 de
setembro de 1977, para explorar, na cidade de Tiradentes, Estado se
Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusao
Eonara em onda média.

Parágrafo único - ~ execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga ê renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Bra
Bileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e~
cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do D;!creto n9 88.066,.
de 26 de janeiro de 1983, às qUüis a entidade aderiu previamente.

Art. 29 - A concessão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do para
grafo terceiro, do artigo 223, da Constituição. -

Art. 39 -"Bste Decreto entra em vigor na data de sua publ!

Brasília. t~ de de 1988 Brasília-O?, 12 de maio
e 1019 da RepÜblica.

de 1989, 1689 da Independência

r
, ~

ROBERTO BLOlS M~S DE S'OUZA

ç» retor-Geral do DENTEL
/--=-=-

/~,..!------

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DeparlQl1\tlnlo Nacional de Telecomunlcaçóe.

//-1

E.M. N9 044 /89-GM 09.0ó.89

FICHA TÉCNICIlt PARA SERVICO DE RADIOOlFUSÃO SONORA EM OM:lA MÉDIA

DlIIOMI-..,çio IOClAL

ExcelentIssimo Senhor Presidente da República, == Fl\Dro EMBJAill\3 !E MJ:NAS lERl\IS LTDI\ 17.753.344/0001--74

Renova a concessão outorgada a SOCIEDADE R!DIO EMBOABAS DE MINAS G~

RAIS LTOA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda ~
dia, na cidade de Tiradentes~ Estado de Minas Gerais.

I'OT.llW)

SITUAÇÃO ATI.W.--------------------------;I
:nfANsI.oISSOR PRII>:IPAL-------------------------11

Sl5TtMA De TEMA

SISTEMA !E CIERRA EORWúXJ POR 120 !'ADIAIS !E óOM !E aJl1?RIlEN'IO, ESPN;l\D1\S rE 3 EM

3 GRAm.

IC .1.1-1

de '969D.ereto n' 97.735. de 12 do rnaj.o

Tenho a honra de submeter à elevada con5ider~
~ão de Vossa Excelência o processo de renovação de outorga r~

. querida pela SOCIEDADE RÂDIO EMBOAB!,S DE MINAS GERAIS _ LTDA.,
executante do serviço de radiodifusao sonora em onda med~a, na
cidade de Tiradentes, Estado de Minas Gerais.

2. Os órgãos competentes deste Ministério manife~

taram-se sobre o pedido, achando:o regulan:nente instruído, ob~
decidos os ~equisitos legais e tecnicos at~nentes ao proc~d~

menta renovatório.
3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciando a
medida.

4. Esclateço que o ato de renov~são somente virá a
produzir seus efeitos legais após de1iberaçao do Congresso N~
cional; na forma do parágrafo terceiro, do artigo 223, da Con~

tituição.
Renova a Vossa ~xcelência meus protestos do

mais profundo respeito.

o Presidente d a R e p ú b I i c a •
usando das atribuiçõe~ que lhe confere o artigo 84, item IV, da Cons
titt:ição, e nos termos do artigo 69, item I, do Decreto n9 88.(166, de
26 de janeiro de 1983~ e tendo em vist~ o que consta do Pro=esso Me
nÇ> 29104~OOQ31'B/Glf dec~et.a~
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MENSAGEM N9 268, DE 1989

(DO PODER EXECUfNO)

. _ f _
4. Esclareço que o ato de renovaça0)p0mente vi~a ,a
produzir seus efeitos l~gais após àelibera~ão (le Congresso [~~
ciona1, na forma do paragrafo t-arceiro, do art.... Jo 223 1 da Con"ê,
ti tuição. i'"

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciandJ a
rnedlda~

Submete ~ consideração do Congresso Nacional o ato que

t:'enova Q. concessão outorgada à RÁDIO GAURAMA LTDA., pb.ra

explorar serviço de rudiodifusão sonora em onda média, da.
cidade de GRURAMA. Estado do Rio Grande do Sul.

(ÀS CC!USSÕES DE CONSTITUIÇM E JUSTIÇA E REDAÇÃO; E Dt;

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇ~O E INFORMÁTICA).

Renovo a Vossa ExcelêncJ.a meus'" protestos
mais profundo respeito.

/~._----- /

?
/.N//dJ/k /jj'c ~;

do

EXCELENT!SSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com § lQ do artigo 223, da Constituição Federal, tenho

honra de submeter. ã apreciação do Congresso Nacional,

acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de

Estado das Comunicações, o ato que urenova a concessão

outorgada à RÁDIO GAURAMA LTDA. ,.para explorar serviço de

radiod~fusão sonora em onda média I na cidade de GAURA}~AI

Estado do Rio Grande do Sul 11 , constante do Decreto nQ 97.736,

de 12 de maio fie 19 B9, publicado no Diário Oficial da união

do dia 15.05.89.

Renova a concessão outorgada à .RÁDIO GAUAA.MA LTDA. i para ExpJ.;orar 58.!:
viço de radiodifusãb sonora em onda média, na cidade de Gauram2 f Esi:n
do do Rio Grande do Sul.

o Presidente da Rel~(lblncaQ

usando das atribuições que lhe confere o artigq 84 , item IV, du Cem::.;
tituição, e nos termos do artigo 69, item I, do Decreto n9 38.0G6, de
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do ProC8s~,C) l1C
n9 29102.001221/88, decrota:Brasília, em 16 de de 1989.

DOCrCIO n~ 97.736 de 12 de maio du 1?l89

Art~ 19 - Fica, de acordo coro o artigo 33, § 30 .. da Lei. nÇ'
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por la (dez) anos, a pa~tir

de 04 de janeiro de 1989, a concessão da RÁDIO GAUR~U\ LTDA. r out.o-rgn
dã através da Portaria n9 1.363, de 27 de dezembro d~ 197B; Qála ~r

pIorar, na cidade de Gaurama, Estado do Rio Grande do 5u1 r SCPl dir-'I
to de exclusj.vidaàe, servi.ço de radiod:Lfusão sonora. em onda médiu. -

Parágrafo único - A execução do serviço de radiociifusão)
cuja outorga é renovada Eor este Decreto, rcger-se-á pelo Código B~w
sileiro de Telecomunicaçoes, leis subseqüentes E seus ~egultim~ntQs c~

cumulativamente, pelas cláu:?u1as aprovadas através do tecreto ni? 880066.
de 26 de janeiro de 1933, às quais a entidade aderiu }(~evia.tiH=-n"i.:8o '

Art. 29 - A concessão era renovada somente ~roduzirã ürci
tos legais após deliberação do Congresso Nacional na fDrma do:, pa.!."~
grafo t~rceiro, do artigo 223, àa constituição. t

ExceIentíssimo Senhor Presidente da nepública,
caçã.o.

Art. -39 - Este Decreto entra em vigor na data de S1;"" publ)~

Tenho a honra de submeter à elevada considera
çã? de Vossa>Excelê~cia o processo de renovação de outorga r~

querida Eela R1\DIO GAURA}~ LTDA., executante do serviço de ra
diodifusao sonora em onda média, na cidade de Gaurama, Estadõ
do Rio Grande do SuL

2. Os órgãos competentes deste Ministério munifes
taram-sc sobre o p~dido, achando-o regularmente instruído, obe
dec!dos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedI
mento renovatório. -

Brasília-DF, 12
e 1019 da Repúbl~qa.

.\

de maio de 1989 168? da Indc'pr;;;"l.5ênci.:..
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Aviso n9 313 -SAP. Gaumma, )D à.e 5e~embro de 198[:

Em 16 de junho de 19B9.
Ilmi: Sr.

"Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário: t:.:o. Diretor Regional cio Departamento Nacional de Telecomunicações

Rua Duque de Caxias, 1.2 97

Porto Alegre - RS

uAnlO nAlTUAMA I:rnA.
Umo C'\lD',I"';~~ I"".p.~"""'" CI .....';0 d. "n'~~ do "I'•• do e"l'u'" d. n"uCI t.""
Rua José Srol1chllldo, .4t8 • 1.· Al1dar - TclrifoDl' 131
c.G.c. 19.ID9.17UOOOM.4 • C., Paltal 2S • 99830 ~ GCllrama RS

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Prtmeiro secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

ATElWIOSA1ill1TE

Preza6.o Senhor:

REF. REJWVAQÃO DE OUTORGA:

Pelo presente, estamos transferindo a V.Sª os docu

mentos pertinentes a Renovação d~ Concessão, que estamos solicitando

para o Serviço de Radiodifusão em Onda ~édia.

1) _ Requerimen.to ao Sr. Diretor Geral do DEr~TEL;

2) - Fichas de CadastrE".-l.ento, em três vias, dos co

tistas e Diretor Srs. Aziz Chalela, Claudio J...!l.

mando Faes, Idyllio Segundo Badalotti, Guardie

Chalela Godinho, bem como do Gerente Procurador

Sr. DoJ.cj.mar Gonçalves;

3) - Contribuição Sindical - Empregador

Fotocópias dos recibos (guias) de recolhimentoD

efet'Uados nos últimos cinco anos (1984/1988);

4) - Contribuição Síndical - Elapregados

Fotocópias das guias de recolhimento efetuados

nos Últimos cinco exercícios (1984/1988).

r,a expBctativa de vossa apreciação c encaminhamento,.

valemo-nos da. oportunidade para reiterar a V.r.~t n05SOS protestos de

alt& estima e distinta consideração, Illui

Aprovei to a oportunidade püra renovonr. li. Vossa

,m~.'o. '" .,••o~ 0."- 07""
RONAL~COUTO

Ministro Chefe do Gabinete Civil

Excelência

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria

a Mensagem do Exce.l'entíssimo Senhor Presidente da República,

acompanhada de ExposiÇão de t1otivos do Senhor Ministro de E.§.

tado das Comunicações, relativa ao encaminhamento do Decreto

n9 97.736, de 12·de maio de 1989, que "renova a concessão ou

torgada à RÁDIO GAURAMA LTDA. I para explorar serviço de r;

diodifisão sonora em onda média, na' cidade de GAURAMA, Est~

do do Rio Grande do Sul 11 , pnra a apreciação do Congresso N~

cianal.

rnr.º SR. nlRETOR-GEitA.L DO DZP.i.RIAI,ill/;TD liJ,CIOIIJ,L DE TELECOL:-LJNIC.i.ÇOE::i

2 9 I O2 O01 2 21 /88 j .

I
,PROTOCOLO - QR/PAE

DENTEL-MC.

.-=:::::E="._=p=_r:;;-h~'.~:::.~:::_-;;::..~ ::;;:..f._!':.__:...;.=.:::.:~
7

LAUDO DE VISTORIA

A Rt:.J?IO GAURAt':.A. LTM., com sede na cidade de Gaura-

ma, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CGCL~ spb nº - _

n' 89.809.172/0001-14, tendo em vista o disposto no Artieo 3" do De

creto nº' 88 0 066, de 26 de janeiro de ~983, RJD~UER a V.Sª se digne a

preciar e subme~er à decisão .da autoridade cQmpe~ente o presente pe

dido de renovação da Concessão que lhe foi outorGada para explorar o

scrvigo de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Gaurama t

no Zstado do Rio Grande do ~ul.

Para tanto, anexa os documentos a que se refere o

mencionado Decreto.

Nome da entidade: RADIO GAURAMA LTDA.

Localização: Rua José Sponchiada, 418/19 ando - Gaurama - RS

Motivo da vistoria: Renovação

CARACTERíSTICAS BAsICAS:

a - Freqnência: 1.260.000 Hz

b - Potências: Diurna: 1.000 W

Noturna: 250 w
c - Tipos de sistema irradiante: Onidirecional

d - Altura da antena: 55 metros

LOCALIZAÇAo DA EMISSORA:

CutrOGsim, declara conhecer as cláusulas que passa

rão a reGUlar B,uaE relações com o Podel~ Concedente no novo periodo

de exploração do serviço, caso o pedido de renovação seja atendido;

c declara por este instnunento, aderir às referidas cláusulas, a

chando-as coni'orme seus interesses.

a _ Estúdio principal: Rua José Sponchiado, 41S/1Q'and. - Gaurarna - R5

b Estúdio auxiliar: Não dispõe
c _ Planta transmissora: Chácara 11, linha e seção Barro (Bairro Ipiranga)

TRANSMISSORES DE ONDA MtDIA EXISTENTES NA ESTAÇAo: UM (Ol)

Gaurgma, 30 deseteubro de 1966.

;..212 CF....·,LEL.; - DIRETOR

TRANSMISSOR PRINCIPAL:
Nome do fabricante: ELETRONICA MORATO LTDA.

b - Modelo: RD-l000-D

c - Número de série: 006/116-R

d - potências nominais: 25D W/1.000 W

e - Código de homologação ou registro: 79/252

f - Ano de fabricação:
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Estâgio final de RF:

Tipo de válvula utilizada: TB4-12S0

Quantidade, Duas (02)

Gonfiguracão: Paralelo

Classe de funcionamento: C

Freqfiência de saída: 1260 KHz

a - nominal: 1.260 KHz

b - medida: 1.259.997 Hz

é - variação máxima durante 60 minutos de funcionamento: ~ 3 Hz

Condições de funcionamento:

Medidas realizadas a aprox. 1.200 metros:

Na potência de 1.000 W 250 ti

Em Fo: 1260 KHz .215 mV 11O mV

Em 2H: 2520 KH~ 0,012 mV < 0,010 mV

Em 3H: 3780 KHz 0,011 mV < 0,010 111'\7

Outros espúrios: Não detectados

Atenuações em dB das intensidades de caTUpo rn~didas;

Na potência de 1. 000 W 250 ~i

Em Fo: 0,0 da 0,0 dE

Em 2H: - B5,0 dB - 00,0 dEo

Em 3H: - Bs',B dB - 30,0 aB

Potências de saída do ~ransrni5sor:

250'W

a - Tensão continua de placa fEp): 1.260 V

b - Corrente continua âe placa (Ip): 0,30 A

c - Tensão primária de alimentaç~o correspDndente aos valores
de Ip: 220 V

1000 ~

2350 V

0,5B A

de Ep e

a - Impedância oferecida à saída do

b Corrente de RF no ponto medido:

c - Potência de saída: (I 1 .R)

Modulação:

Tipo: Alto nível em placa

transmissor: (51 + JD) ohrns

11: 4,3 A 12:

P1: 942 W P2:

2,3 A

269 W

EQUIPAMENTOS ACESSORIOS:

a - Amperímetros de RF: Um (01) ENGRO, O-SA, localizado na said<~ T::
Um (O l' KYORITSU, mod. fo1R-31?! 0-1 OA r local ;1, Z Jcle

na base da torre

b - Limitador de modulação: PHILIPS modo 6FR 292/00, n9 11

c - Monitor de modulacão: Dispensado

d - Monitor de ~udiCão: Receptor comercial MULLARD

e - Instrumentos de medicão:Multimetro de mediç.s.o CHINAGLI1~ rnocL !~:13j'QE

Osciloscópio DYNATECH B5-20~ n? 1373

Osci.lador de áudio KYORITSU r :moo, o I~·.~ 1 ;'2,'3 8 S/lJc

f - Enlace estúdio-estação transmissorn: Linha fisica; quantidede J 1C~&31

SISTEMA IRRADIANTE:

Na mudança de potência de P1 para P2, a tensão de placa do amplificador

final de RF é reduzida.

- Ponte de RF:

DELTA - modelo OIB -

- Analisador de áudio:

LEADER - modelo LDM - 170

OUTROS EQUIPAMENTOS:

- Oscilador de áudio:
LEADER - modelo I>AG 120 A

a - Gerador: Não possui

b - Regulador de tensão:

1) Fabricante: STP

2) Potência nominal: 5 KVA
.3)'Tipo de funcionamento: Automático ou ~anuw]

4) Faix~ de tensão regulãvel: de 300 a 415 V

5) Alimenta o transmissor e acessõrios

c - Extintores de incêndio:
1) Quantidade: Um (01) de 4Kg

2) Tipo de carga: CO 2

3) Data prevista para renovação: 16.10.88

OUTROS SERVIÇOS DE RADIODIFUsAo NO MESMO LOCAL:

Nenhwn.

B - INSTRUMENTOS DE MEDIÇ~O UTILIZADOS NA VI5TORZA.

correspondente a 100% de modulação:entrada de AF,

+ 9,0 dBm

+ 6,5 àBm

OBSERVAÇOES:

Nível de
Para Pl:

Para P2:

Onidirecional:
a - Descrição sumária da antena: Monopolo vertical isolado, estrutura de

ferro estaiado

b - Altura da antena: 55 metros 83 graus elétricos

c - Método de alimentação da antena: Em série

d - Impedância no ponto de alimentação da antena: {36R + J21) ohms

e - Corrente de RF no ponto de alimentação da antena:

Para potência diurna: 5,2 A

Para potência noturna: 2,7 A

f - Potências irradiadas_:

Na potência diurna =. 973 W

Na potência noturna: 262 W

9 - Descricão sumária do sistema de terra:

1) Comprimento dos radiais: 55 metro~ (aferido)

21 Quantiãade de ~adiais: 120 (aferido)

3) Ângulo entre os radiais: 3 graus

4) Metal empregado: Cobre

5) Diâmetro ou bitola dos condutores: 10 AWG (aferido)
- Voltlmetro seletj.vo:

POTOMAC - modelo FIM 41

- Amperimetro de RF:

WESTON - modelo 425 0-5 A

LINHA DE TRANSMISsAo:

a - Descrição sumária da linha: cabo coaxial 50 ohms, 1/2 polegada

b - ~mpedãncia característica medida: (51R T 30) ohms

c - Comprimento da linha: aprox. 60 metros

- MuItímetro:

FLUKE - modelo 8020 A

- Monitor de modulação:

Detector Precisão MAAPEL

- Amperímetro tipo alicate:

GENERAL ELECTlllC - modelo 8AK4A1AAl

- Frequencimetro:

HEWLETT PACKARD - modelo 5306A

- Osciloscópio

LEADER - modelo LBO SOB A

Circuito transformador de impedância:

Circuito adaptador tipo T

Dispositivos de protecão:

Cerca com 1,60 m de altura, de madeira; aviso pictório de perigo e um
deflagrador de esfera junto ã base,da torre.
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- Watírnetro
BIRD - modelo 43

- Trena de 50 rn , marca STANLEY

- Amperímetro de RF:
WESTON - modelo 743, 0-10A

- Sextante:

DAVIS INSTRUMENTS - modo Mnrk 15

Série 171256

série 5261

- MEDIÇÕES:

4.1 _ Potências de saida medidas na saída do transmissor:

a - Potência diurna: 942 W
b _ Potência noturna: 269 W

4.2 - Freqfiência:

a - Medida: 1.259.997 Hz

b - Variação máxima durante 60 minutos de funcionamento: ~ 3 Hz

DECLARAÇAO DO VISTORIADOR:

D~claramos serem verdadeiras todas as informações constantes neste Laudo,

obtidas mediante vistoria por nós realizada pessoalmente nas instalaçõe5
da RÁDIO GAURAMA LTDA. , localizada na cidade de Gauram~ _ as, no dia

3D de setembro de 1988. O presente Laudo consta de seis (06) folhas, to

das numerndas e rubricadas.

4.3 - Distorção harmônica a 25%, 50%, 85% e 95% de modulacão para ca

da uma das potências nominais com fregOência de modulacão de

50, 100, 400, 1000, 5000 e 7500 Hz: vide ~olha seguinte

4.4 - Resposta de áudio freqüência. em relaçio a uma fregdência de
mod~lação de 1000 "Bz, para cada uma das potências nominais, na

faixa de freqQências de 50 a 7500 HZ, com 25\, 50\, 65\ e 95\

de modulação: vide folha seguinte

4.5 Característica de rêqulação da amplitude da portadora para ca

da uma das potências nominais; quando modulada a 1000 Hz a 100\

de modulação:

Porto Alegre, 02 de outubro ·de 1988.

~~
CREA 12794/D - 6~ Região
CPF 226 567 410/34

4.6

a - Para 1.000 W:
b - Parn 250 W:

Nívei de ruído da

COIn 400 Hz:

a - Para 1.000 W:

- 2,5\
- 2,7\

portadora,

- 53 ds

em relação a 1001 de modulação

MEDIDAS DE RESPOSTA DE FREODl!:NCIA E DISTORÇAO IIl\RMONICA EM
FUNCAO DA PROFUNDIDADE DE MODULACAO liA POTl!:NCIA DE 250 11:

PARECER CONCLUSIVO:

3 - FABRICANTE:

a - Iiome: ELETRONICA MORATO LTDA.

b - Endereço: Trav. Nem de Barros, 1 Iv. MazzeiJ - são Paulo

2 - VI STORIA:

a - Motivo: Atualização

b - Endereço onde foi realizada: Chácara 11, Linha e secão Barro

c - Data em que foi realizada: 28 e 30 de setembro de 1988

1 - INTERESSADO:

a - Nome: RÂDIO GAURAMA LTDA.

b Endereço completo: Rua José Sponchiado,418J~9and. - Gaurama - RS

C - Nome e local a que se destina o transmissor: O mesmo

FREOlJENCIA RESPOSTA DISTORçAO
(Hz) (dB) I')

50 - 1,2 1,35

100 0,6 1,40

400 0,0 1,15

1000 0,0 1,10
5000 + 0,2 1,60
7500 - 2,1 1,50

FREQlJl!:NCIA RESPOSTA DISTORçAO
1Hz) (dB) ("

50 - 1,2 1,60

100 - 0,5 1,45

400 0,0 1,30

1000 0,0 1,60

5000 + 0,2 2,10

7500 - 2,2 2,00

FREQlJl!:NCIA RESPOSTA DISTORÇM
1Hz) (dB) U).

.50 - 1,0 1,55

100 - 0,3 1,60

400 0,0· 1,65

1000 0,0 2,10

5000 + 0,3 2,30

7500 - 2,0' 2,70

FREOlll!:NCIA RESPOSTA DISTORÇAo
(Hz) (dB) (t)

50 - 1,1 2,45

100 - 0,4 1,85

400 0,0 2,10

1000 0,0 2,45

5000' + 0,3 3,00

7500 + 2,3 2,90

50

25

85

95

MODULACAO
I')

MODULAÇAo
UI

MODULAçAO
1\)

MODULAçAo
(\)

Porto Alegre, 02 de outubro de 1988.

LAUDO DE ENSAID

~:::-::::::?
CREA 12794/D - 6~ Região

""Ht 1;,s:t'7 .-I1ft/")."

Para os fins previstos DO Inciso I da Portaria Ministerial número 274, de

26 ~e ~arco de 1975, certifico que o serviço de radiodifu~ão em onda roê _

dia, executado pela RÁDIO GAURAMA LTDA., na cidade de'Gaurama _ RS, na d~

ta da vistoria, como indicada no Laudo acima, atendiü a todas as nor.mas
técnicas vigentes e a ele aplicáveis.

I
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MEDIDAS DE RESPOSTA DE FREQOENCIA E DISTORÇAo HARMONICA EM
FUNÇAo DA PROFUNDIDADE DE MODULAçAO NA POTENCIA DE 1000 W:

5.2 - Medidores do estágio final de RF:

a - De corrente continua de placa: D-iA K3!ORITSU r-m~<~p

b - De tensão continua de placa: ü=3KV IZYORITSU l·m~~lP

c - Nível de modulação: 0-120% ENGRO S5~S

5.4 - Tipo e quantidade de válvulas utilizadas no estÉqic ~iT!21 clG' }H"~

Duas em paralelo tipo '!'B4-1250

5.:. 5 - Quantida.de de estáqios separadores entr.e iJ. un~_C1,<:;\C!.e osci18don.1,

o estágio final de RF: Um (01)

5.7 - Existência de dispositivos de proteçãD do ~~ansrn1ssoY~

Contra sobrecarga de corrente na fonb3 0.8 2.1t.a~"b~rnsaD~

SIM

5.6 - Dispositivos de sequrança do pessoül:

a - De descarga dos capac.itores depo:Ls dt:; d8s1ig-uQ(;: a aJ!:;:,'1~~;c.::l!

são; SIM (bleeder resistivo)

1,0%

1,5%

a - Amperimetro de RF no tr.ansm:i.s~cr:

b - Voltímetro de tensão de placa:

c - Amperímetro de placa:

5.3 - Existên~ia de conector de RF:

a - Para ligação de monitor de modulação: srm

b - Paru medição de freqüência: SIM

b _ Existência de gabinete metá1ico ence:rra.raQo D 'l;.r2.1í~SmiG2o:s ~

com todas as partes expostas ao conta.t.o Qos ops'!roclDZG:"J ~ J:rl

terligadas e conectadas ã massa: SIM

c _ Existência de in"l:.erruptores de segt.1ranC:íJ: SIl·1

d - Possibilidade de serem feitos exte:cn.2Iüen'Í:i; os i:.jUS"'!:.88 18...,13

circuitos com tensões superiores a 350 Vu com ~OaaG a5 pDr

tas ou tampas fechadas: SIM

b - Contr;;t sobretensiio na fonte dç; alta-t.ens.s.o: S!i-1
c _ Contra falta de ventilação adequada no caso de válvulQS

com resfriamento forçado ~ DISPEFJSI'bDD

d - Aplicação seguencial correta das diZerent.~s t:ensõ>;ls U2

al~entação àos está9iQs~ SI~ (19- filQill~ntar 2~- m§dis

tensão; 39- alta-tenGão)

e - Contra falta de excitação no a_:mpl~_fici'ldor fi:aal di,; PJ?~

SIM

6 - AFERIÇÃO DOS INSTRUMENTOS:

7 - OBSERVAÇOES:

FREQtlENCIA RESPOSTA DISTORÇAo
(HZ) (dB) (%)

50 - 1,3 1,25

100 - 0,6 1,30

400 O,O 1,15

1000 0,0 1,00

5000 + 0,3 1,75

7500 - 2,4 1,90

FREQtlENCIA RESPOSTA DISTORÇAo
(Hz) (dB) (i)

50 - ',2 1,10

100 0,5 1,00

400 O,O 0,90

1000 0,0 1,20

5000 + 0,2 1,BO

7500 - 2,3 1,95

FREQtlENCIA RESPOSTA DISTORÇÃO
(Hz) (dB) (%)

50 - 1,0 1,45

100 - 0,4 1,20

400 0,0 1,30

1000 0,0 2,00

5000 + 0,3 2,10

7500 - 2,2 2,40

FREQOENCIA RESPOSTA DISTORÇAo
(Hz) (dBI (i)

50 - 1,0 1,95

100 - 0,3 1,60

400 + 0,1 1,55

1000 0,0 2,30

5000 + 0,3 2.,85

7500 - 2,6 3,10

MODULAçAo
(i)

50

MODULAçAo
(i)

95

85

25

MODULAçAo
(t)

MODULAÇAo
(i)

espúrios em relação ã fundamental~

pendente a 100% de modulação:
a - Para 1.000 W: + 9,0 àBm

b - Para 250 W: + 6,5 dBm
4.9 - Potência primária de entrada, para cada uma das potências no

minais de saída, a 0\ e a 100% de modulação:

Na percentagem de modulação: 0% 100%

a - Para 1.000 W: 2.130 W 3.048 W

b - Para 250 W: 1.480 W 1.960 W

Série !HJ[I,O~02

Série 530

- Analisador de áudio:
LEAOER _ modelo LDM - 170

Foi instalado um excitador de áudio transistoKizadc qu~

polariza e excita diretamente as grades das modulaao~as tinais~

O transformador de modulação foi suJ:H;tH:ufêl.Q I?C!~ um rv:nrü

de marca EABA.

Foram instaladas duas válvulas TB~1250 moduladOTo.8 nc;~m3,

- Osci1ador de áudio:

LEADER - modelo LAG 120 A

- Ponte de 1lF:

DELTA - modelo OIB - 3

- voltimetro seletivo:

POTOMAC - modelo FIM 41

6 ~ INSTRUMENTOS DE MEDXÇAO UTILIZÁDOS NA VISTORIA,

250n
OdB

62,6 dB

64,8 dB

61,0 dB

66.6 dB

1.000 W
O dB

4.7 - Atenuação de harmônioos e

Para ~ potênc~a de:
Em Fo: 1.260 KHz
No 2H: 2.520 KHz
No 38: 3.780 KIIz

No 4H:

Espúrios: Não detectados

4.8 - Nivel de entrada de áudio, na freqUê~cia de 1.000 Rz corres-

5 - OBSERVAÇOES VISUAIS:
5.1 - Placa de identificação:

a - Nome do fabricante: ELETRONICA MORATO LTDA.
b - Modelo, RD-l000-D

c - Número de série: 006/116-R

d - Potencias nominais de saida: 1000W/250W

$, - Código de. homologação ou X'egistro no DENTE:L~ 79l~s~

~ - .t':'r'1!0 ,:::j :f,:;'~~~:d_C,'.JÇi6é16 .,..,

- Amperímetro de RF:

WESTON - modelo 425 0-5 A

- MuI tírnetro:

FLUKE - modelo 8020 A

- Monitor de rnodulpGão~

Detector Precisão ~U~üPEL

- .í\mperime-c:co ~:ipo alica."':'3:

GmJER'-':.l., B-:0eC'I'i!!C = mo,de].o ,i~.t'),tZ~t~)1AIt·1

Série 5L}B

S~ri6 2510<103
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_ Oscil'oscópio

LEADER - modelo LBO 508 A
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Série 9112051

INFOI<>W;ÃD SFIS N9 107/88

Julho de 1989

- Freguencimetro:

HEWLETT PACKARO - modelo 5306A

- Watí.metro
BIRD - modelo 43

9 _ OECLARàCAO DO PROFISSIONAL:

Série 1428A01645

Série 171256

Trata o presente processo de pedioo de renovação de ou

torga, fonnulaoo feIa Rlillro GAJJRAMA. LTDA., executante do serviço de radiodifu

são sonora em Onda Média, na cidade de Gaurarna, Estaêio cb Rio Grande do Sul.

A entidade apresentou lauro de vistoria e laudo de en

saio do transmissor de fabricação Eletrônica. ~brato Ltda., rrr::x:'lelo FD-IOOD-D, ~

lal::oraoo px profissiooal habilitado, derrcnstranào atenc:ti.m;nto aós parâIretros

técrricos autorizados e nornas vigentes.

A vista éb expJ5to, o processo d2verá ser analisado r:e
lo Mvogaoo SFIS, e, aJ:Ôs enviam à SRAD.

roA, 06 de outubro de 1988.

transmissor a que se refere. O presente

lhas todas numeradas e rubricadas.

DECLARAMOS serem verdadeiras todas as informações constantes neste

laudo, obtidas' mediante ensaio por nós realizado, pessoalmente, no
laudo consta de sete fo -

/~~~
~~M1iRIO NEVES FERREIRA

CREA 12794/D - 8~ região

Porto Alegre, 02 de outubro de 1988.
101: - DENl'EL

D=IUA IlEGIOOAL JX) DENI'EL EM FORrO ALffiRE

SF1;NJ DE FISCALIZllÇiío

P=SÜ N9 29102.001221/88

=IDADE: MOIO Gl\T.IIW<'\ VInh.

INFORMAÇi\D SFIS N9 109/88

10 - PARECER CONCLUSIVO:

CER~FICO que o'transmissor de ondas médias a que se refere este

laudo de ensaio, na data em que foi realizado, atendia a todas as

normas têcnicas vigentes e a ele aplicáveis.

Porto Alegre, 02 de outubro de 1988.

~~
CREA 12794/0"- 8~ região"

Anali:;adQz o:' la.udos·: 'listori&. das i-: ·t."),1:J,-,;õe~, ~~lB.!1t:;.

transmissora. E Ensaio do transrr.issora t'ri::.ciF~l 1s f,J.crlcar.3.c "'2e

trt!l::1ic3. !::::..::-::;to ·:tda. ::od.: :::~-l'J~C-D B, de confort:íid.ade cor:# ~~. n-

Adio

:~[;. ~ele ::;om.

'I1:ata o presente processo de p:;dido de renovação

de outorga fonm.lw:b rela RÁDIO C'AURAMA L'I'I:lA.., do serviço de Radiodifusao SCJ~

ra em Clrrla l€dia, na cidade de G3.urama./RS.

Sa;Liento a inexistência de processo de apuração

de infração em andarrento relativo a Entidade, e que esta, durante o últirro pe

río(k) de vigência de sua outorga não sofreu nenhurra sanção.

Face o exp:"lsto, enCéllTlinho 05 autos ao Ad~ado

da SAAD, para as providências seguintes.

Porto Alegre, 07 de outubro de 1988.

~~?
Assist. Juri.dico

MC - DENTEL

DIRETORIA ~GIONAL DO DENTEL EM PORTO ALEGRE

SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO

PROCESSO NO;> 29102.001221/88"

ENTIDADE: Rádio Gaurama T...tda.

ASSUNTO:Pedido de renovação de Qutorqa de radiodifusão sonora

PARECER SRAD NO;> 189/88

A RAnIO GAURAMA LTDA., executante à"o serviço df~ "t-adiodi

fusão SOnora em Onda Média , na cidade de Gaurama, Estildo do Rio Grã!:!

de do Sul, requereu tempestivamente a renovação da outor'-l '1Ue lh~...

foi deferida.
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A requerente tem seus quadros societário e diretivo apr!2

vados, respectivamente, pela Portaria n9 0427, de 09.06.82., publi

cada no Diário Oficial da União de 05.07.82., com as sequintes com

posições:

A entidade apresentou seu pedido no local prôprio, no

prazo estipulado, na forma devida e com a documentàção hábil, o que

lhe dá direito a beneficiar...se com o deferimento previsto no artf

go 49, do Decreto n9 88.066/83, caso o Pcàer Concedente não decida

sobre o assunto atê a data prevista para o término da outO!"~.J.

Cumpre ressaltar que a postulante, durante o úlll,nu pe

riodo de vigência de sua outorga, não sofreu aualquer pena '-'ll .~.4veE

tência conforme se ve.rifica na Informação SFIS n9 109/B8.

Â vista do exposto, opinamos pelo encaminhamento ~e5

autos à 'Divisão de Radiodifusão, para prosseguimento, lembrrJlíL' '".-; a
entidadE: passou ã condição de concessionária e.."ll virtude do amrento de ~t·

Porto Alegre,~e Outubro de 1988.

!lJ-?o=::tr'
ILIGARD FLECK DUARTE

~

AZIZ CHALELA

~s

AZIZ CHALELA

CLAUDIO AR/<\ANDO FAES

YDYLLIb SEGUNDO BADALOTTI

GUARDIE CHALELA GODINHO

TOTAL=

~

DIP.ETOR GERAL

~
270.000

la. O00

10.000

10.000

300.000

VALOR Cz$

270.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

300.000,00

documentação hábil, ter-se-á o pedido como de-fer:J.do

se o órgão competente não formular eXigências ou

não decidir o peélido até 13. data prevista [;lar:;;l. Q

término da conccs!3:lo ou permissão" o

De acordo com O novo dispositivo constitucional, \~m

seu artigo 223, § 3Q que preceitua:

.. O ato de outorga ou renovação somente prodllzi t"á
efei tos legais após deliberação do Congresso [\'acion2.l,

na forma dos parágrafos anteriorcs ll
• (grif8JTIos)

todo ato de outorga ou renovação dev8rá SC~ apreciado

pelo Congresso Nacional, deixando de existir a ci1amada t'renova.;ão

automática" da outorga.

Assim senda, a Rádio Guarama Ltda., concessionár!8 ÔO

serviço de radiodifusão sonora em onàa média, na cidade de G&Uraffia,

Estado do Rio Grande do Sul, embora tenha requerido :;-, renOVê\Ç:3 C) 6(;

prazo da sua outorga, deferida através da Portaria nº 1363, 00

Me - DENTEL

PROCESSO N" 29102-0001221(88

INTERESSADA Rádio Gaurama Ltda

Senhor Secretárlo-Geral~

de.1988

Assist. cluridico

SERVICO PUBL.ICO FEDERAL
Me - rlENTEL
PROCESSO No. 29102.001221/88

Trati\ o Pl~esf::""lte P\"'OCI?5c;O~ do p~ct1do fO\'lliU~

l<O\tl.o ?~11?- RRúIQ GRURt;:tr-\H LTOÇJ,7 P~\~"" ,"enovacao do ':lr'aze, de V'-U1

ctilO'" de sua ouf..or'gêl. para eXeCtlt-al~ Servi co de- Ractiüchf'Lls~D Sano
r.,;:.. E'm Onct,::. MedI,,\, n.a cld.ade de Gall.l~"Hlla - RS.

Nadll tl:mdo C\ opO\" Co Inf'ormC\cf.\o 5FIS nr'.107/
88( fJ.. 29), pnC:iulllnho o pr"Dce5~o C1.D ~dYogado-Rf:.lDr pÇll~.a ):Il~QSs(,"-

g'1I1mento.

Ea~as1.11':lr 22 de novembro de 1988

.~
ENG. F<RCINE CUSTUfJ]'ü F'E.RE1RR NETO

IC - Dml'EL

DIVISÃO DE RADIODIFUSÃO

SEÇÃO DE ~SUNTOS,JURÍDIeOS

PROCESSO N' 29102-001221/88

ENTIDADE : Rádio Gaurama Ltda

ASSUNTO : Renovação da outorga

LEGISLAÇÃO: Lei n!! 5.785/72 regulamentada pelo Decreto nJ:l 88066/83.
Lei 4.117/62 e a Constituição

PARECER RAD N' 04/89

ASSUNto:

ESTUDO

SINTÉTICO:

CONCLUSÃO;

Trata o presente processo do p0dido

de renovaçao da outorga formulado pela Ri5J)!O Glm

RAMA LTDA. executante do serviço d0 raàiodifw:;&o

em onda média, na cidade de G8Jrama. ESt800

do Rio Grande de· Sul.

A Seção de Radiodifusão da Diretoria

Regional deste Departamento emitiu, nC)S term(;J.'2, do

artigo 6º do Decreto n 2 88.066/83, o Parr:lçr;:'r nfi

189/88 , ratif'icado em parte pela Divisão df-;:: Rar:1irJ

difusão, conclui.ndo que o processo encontra-s'~ de

vidamente instruido e que a outo-rga. dever;;' ser ,01

partir de 04 de janeiro de 1989.

Esclarecemos que a entidade teve 8.

sua potência a~mcntada. passando, em conBeq~ênci3,

da condicào de permissionária para a de conç~ssioná

ria.

Pelo encaminhamento d09 !01.utO,g à consi

deraçào do Senhor Presidente da R~pública, e, ap.o::: ,

ao Congresso Nacional para decisão.

Brasília, CZ3 de ~"''V\~'....CD

ROBERTO B-~;r~~;~
Direto1~~era~N~o DENTEL

Jtlc I~ 2;;. (l2 !1?
Q r2",!-'~/),_

!JOÚA/,J;
A Seção Jur1dica da Divisão de Radiodifusão, ao ana

lisar os processos de renovação do prazo de vigência das outorgas

concedidas para a ex~cução dos serviços de radiÇ>difusão, deparou

com a situação 'da chamada "renovação automática ll das mesmas, pre

vistas no artigo 33, § 4 2 , do código Brasileiro de Telecomunica

ções ..

!'oH. ,No;> 045 IB9-GM

do a renovação do prazo , na forma devida e com a

A Lei n 9 5.785, de 23 de junho de 1972 e seu regula

mento, o Decreto n!! 88.066, de 26 de ,janeiro de 1983, preveem

no artigo 4Q I § 2º, da primei-ra 'mencionada, e, no artigo 4 2 , do

último, que:

"Havendú a concession,qria permissionária requeri-

- _. Tenho a honra àe submeter ã el.evada consic1~r;,;;

çao de Vossa Excelência o processo de renovaç~D de ou~orga r~

~er~da Eela RlillIO G1J..URAMl\ ;'TJ?A., exe~lltat'"lte do sc~vi.ço àG r.=.
diodi.fusao sonora em onda medJ.a, na cJ.diJ.de de Gaurt:!tllil g Er",t,::;.o.o

do Rio Grande do ~ul.
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(:~_rr;UN1CÀi,;lJltã

.6:...:..I.comunl00J;6on

, '
MEDI!" ..t. í

T. 'i
.----- ,-y""" --------1

1

________i~~.:'''lnl(O?'' '1Y\
I

1VI11~1;:l1 ~IiIV UAi:i
DDportomDnto Noclonal

FICHA TECNICA PARA SERViÇO DE RADIODIFUSÁO SONOM aI ooDI,

RADIO GAURAMA LTDA.

comprimento espaçados de 3 em 3 graus ./
_________ , o _, _, , ,_ r'J

-SISTEMA HmADIAt~TE-"t----·--·....:

'~;;-r'Q:"'T"~:l~~~~
:1~I'3TEMA DE TEnnA _.• ._

120 radiais de 55 m de

ID<UJI'IC.çlo
_PIHOlflKJ,r;J.O 101;1..1,. _

._~Qnow.luÇJ.t ·1)1 UHi..'I .. . 0.

do

dQ '989e'eoeto n~ 97 o 736 dG J.2 de m,~io

Renovo a Vossa Excelência meuS protestos

resp~~//
/ '2.v(~ ~~' 7

mais profundo

4. Esclareço que o ato àe renovação somente Vlra a
produzir seus efeitos legaj.s após deliberação do Congresso l~a
cional, na forma do parágri..lfo terceiro, do artj.go 223, da Con~

tituição.

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa E::'tcelência o anexo projeto de decreto consubsta.."1ciando a

=dida.

2~ Os órgãos competentes deste l~nistério manifes
taram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obe
decidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedI
wento renovatório. -

Art. 19 - Fica, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei n9
4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, a partir
de 04 de janeiro de 1989, a concess5.o da RADIO GAURAMA LTDA., outorga
da através da Portaria n9 1.363, de 2; de dezembro de 1978, para ex
plorar, na cidade de Gaurama, Estado do Rio Grunde do Sul, sem direI
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média. -

o Presidente da República,
usando das ~tribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Cons
tituição, e nos termos do artigo 69, item 1, do Decreto n9 88.066, de
26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Me
n9 29102.001221/88, decreta:

parágrafo único - A execução do serviço de. radiodifusão,
cuja outorga é renovada Eor este Decreto, reger-5e-á pelo código Bra
sileiro de Telecomunicaçoes, leis subseqÜentes e seus regulamentos e;
cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do rncreto n9 BB.066,
de 26 de janei~o de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.

--'·-~-'...40---~...~·"!;r'lU;·'~-l_

FICHA CADASTRAL JURlolcA..,.
f'-,

QlJo.r.R(I DlnETfVO. tl
formulürio OtlT .. IG7 "~l IA

Ir==============~=====~l '/
I ["no.ot: RA:::::D~I::O~G::::.~~U:;:RM~lA7_L~T;:.D~1\~,::-::--:-:::::-==-------'-;--

CGC 89 809 172/0001 - 14 -!1-efei
par!

Art. 29 - A concessão ora renovada somente produzirá
tos le9ais após deliberação do Congresso Nacional na forma do
grafo terceiro, do artigo 223, da Constituição.

QUADRO

Art •. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua puhl!.

Dir'etor-GeralAZIZ CH1\LELA

CPF 008 309 330 - 34
\
i

II'-- .l----l ---L_-L.._---.J

de 1989; 1689 da Independênciamaiode

y

Brasília-DF, 12
e 1019 da República.

cação ..
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AZIZ CHl1:LELA 270.000 270.000.00

CPF 008 309 330 .. 34

CLAUDIO ARl"ANDO FAES 10.000 10.000,00

CPF 003 467 210 .. 91

IDYLLIO BADALO~TI 10.000
10.000,00

CPF 029 534 900 .. 25

GTJl\RDIE CHALELA GODIUHO 10.OÔO 100000,00

CPF 286 938 090 .. 91

l._

PROCUPADOR (ES)
PRr.lo POffTW:/l

J4:ANDAT

"' oou' i

DOLCII1AR GONÇALVES 100 ""'lcpp 061 179 450 - 00

l-
I!
li
I

.'MINISTÉRIO DAS, COMUNICAÇÕES

jl r1~'''A LI\UA~' KAL UU"'IJIW<J
Dep::.JrrClmell10 /lJocbnol '" Tt'leCCIII~Ul1IcnTOO:l

OUAOHo soeltlL

Foemu'nno ONT·I~ ~ I

E"rI040e· RÁDIO GAURAJoL. LTDA. fl:CGC 89 809 172/0001-14 /11" '-r ,

QU4DRO SOCIAL
'.;~ ,

~ 11

APROVADO PElO\A) DECORRENTEOA~ tJ9 OE-"----:' / ! I
OOU I

NOME ~--
AÇÕES .

"C.01AS VALOR l:OflCllfMRIA:I PREFfRENCII1.l5

I,
AZIZ CHALEj.J\ 270.000 270.000,00 II

CPF 008 309 330 - 34 I
CLAUDIO ARf'.1.ANDO F!>ES 10.000 10.000,00 ICPF 003 467 210 .. 91

10. OOD, 00 I
rDYLLIO BADALOTTI 10.000

ICPF 029 584 900 - 25

Gtt!\f:Dm CHALELA GODINHO 10.0ÔO 10.000,00

cPF 286 938 090 .. 91

I
II

~TOTAL 300.000 300.000,00

.. •• _ ••w • '. .. .. .... .. -.... .. ....
TOTAL 300.000
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MENSAGEM N9 269, DE 1989
(DO PODER EXECUTNO)

C)
I

/

Submete à consideração do Congresso Nacional o ato que reno~,

va a concessão outorgada à REDE SUL N]\'I'OGROSSENSE DB ErHSSQ

RA LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em

onda média, na cid~de de CAARAP6, Estado de t-Iato Grosso do

Sul.

(ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇi\O, E DE CI

~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA).

EXC;EJ~ENTlSSIMOS SENHORES Iml1BROS DO CONGRESSO NACIDNAL.

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifes
taram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruídO, obe
decidas os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedT
men to renovatório. -

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
VOssa Excelência o anexo projeto de decreto CODsubstanciando a
medlda.----------· - --

4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a
p~oàuzir seus efeitos l~gais após deliberação do congresso Na
c~onal! na forma do paragrafo terceiro, do artigo 223, da Con~

tituiçao.

Reno~o'a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeJ_to.

/_-------
.t -~ ..J~~.__ 7 \.... .-:..~) ,,("

. ./" --
4, 4</oop,Q 0-1'<Lt/-I'- M4irl"<:.#-j'l;'S

Nos termos do artigo 49, inciso XII,. combinado

com § 1Q do artigo 223, da Constituição Federal, tenho c:
honra de submeter ã apreciação do Congresso Nacional,

a1ompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de

E~tado das Comunicações, o ato que 11 renova a concessão

outorgada à REDE SUL MATOGROSSENSE DE E1'1.ISSORAS LTDA., para

explorar servi co de radiodifusão sonora em onda média, na

cidade de CAARAPÓ, Estada de Mato Grosso do Sul ll
, constante

do-Decreto nQ' 97.737, de 12 de maio de 1989, publicado no

Diário Oficial da União do dia 15. OS. 89.

>r'~17~'&~' c-tt dt., 700 /l"Y ()~t /i'7 -~ C-.-/:é
<.!éu:W .:t&"' / /'-r1, "..6u ::;:<'774-,.. /t/~1~Ji:i "Ú

/&v~ tlP.Lit-<JI/? CtP~7 f,

de 1989maioDecreto.-,I' 97.737. dê 12 de

cação.

Renova a concessão outorgada a :REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS
LTDA., plJ.ra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Caarapó, Estado do Mato Grosso do Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 84, item IV, da Cons
tituição, e nos termos do artigo 69, item I, do Decreto n? 88.0?6, de
26 de janeiro de 1983, e-tendo em vista o que consta do Processo MC
n? 29112.000402/88; decreta:

Ar't. 19 - Fica, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei nÇ
4.117, de 27 de agosto de i962, renovada por 10 (dez) anos, a partir
de 23 de outubro de 1988, a concessão da REDE SUL HATOGROSSENSE DE
EMISSORAS LTDA.( outorgada através do Decreto n9 82.296, de 19 de se
tembro de 1978, para explorar, na cidade d~ Caarapó, Estado do Mato
Grosso do Sul, sem àireito de exclusivià~e, serviço de r~aiodifusão

-sOIlora em onda média.

parágrafo único - A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outàrga e renovada Eor este Decreto, reger-se-il pelo Código Era
si1eiro de Telecomunicaçoes, leis subseqüentes e seus regulamentos e-;
cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do D?cl-eto n9 88.056,
de 26 de janeiro de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.

Art. 29 - A concessão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após deliberação" do Congresso Nacional na forma do par~

grafo tercelro, do artigo 22'3, da Constj_tuição.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pub1~

de 1989.junhoBrasília, em 16 de

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

ção de Vossa Ex~:~2~c~ah~n~~o~~s~~b~:t~~n~v:~~~a~:ou~~~~~de~i
querida pela REDE SUL t·\ATOGROSSENSE DE ENISSORAS LTDA., execu
tante ao serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Caarapó, Estado do Mato Grosso do Sul.

Bras!1ia-DF, 12 de
e 1019 àa RépGblica.

maio de 19a~; 1689 da Independência

//[~~'_~;Y
',' / c·~o)' /. /< \
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Avi?o n9 314 -SAPo

Em 16 de junho de 1989.

RED E SULMATOGR OSSENSE DE EMISSOI'L'l,$ L ,DI),.
c. G. C. 15.515.2-40/0001·04

RIJa FJrB!>ldonfn VareM, 312 CEP 79.940 CAARAPÓ rJ1Qto Grossc> [10 S!ll

[.c"'1'Jol/O-

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria

a Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da República,

acompanhada de Expo~ição de Motivos do Senhor Ministro de E~

tado das Comunicações, relativa ao encaminhamento do Decreto

n9 97.737, de 12 de maio de 1989, que "renova a concessão o~

torgada à REDE SUL 1~~TOGROSSENSE DE EMISSORAS LTDA., para e~

pIorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cid~

de Caarapó, Es.tado de Mato Grosso do Sul ll
, para a apreciação

do Congresso Nacional.

Ilmo. 3r.

1ir~tor J-é :>iretoria itegioJ.sl do :l:::"l:'~T am

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência protestos de elevada estima e conside ação.

RONALDO COSTA COUTO "I,
Ministro Chefe do Gabinete cijti

3!T. eta.'lção a S'la solicitação re~eto-vos e::. e.aeXD o I~3'~lc

.18 3':lsaio do ~r~h]smissor :ie 1/0,25:rr-, mO:lelo TFI 3/1 8, oper,S1.1:10

De freq"êac'ie :ie 1.570 T:P.:z, da 3.êie 31J1 !~etogrosge,)se :1e Zmis8o~

r~s It:ia.-

Sendo o q',e se eprese.lta ,10 mO':le.1to, reJ.aVO votos .;1.:; 83 t i
""8 e eleveis CO.:lsideraçso.-

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRAS1LXA-DF.

AtEh1C iosa~.e.1 te

--~_.._--~--
Red. SuJmatogro..en.. d.

Eml..oru Lida.

(àenominnç.J.o de 12J'1tidildl';:)

_I..~,", ne: lZl.2'::~O~' t.en:1: er.: \-.lst..::: c Ü.lS"lIJstc no artigc 3'>

de De==~~: S~.~i5S. d~ 2f ~c ~~n01~~ de 19L2, rcgue~ a V.Sa.

ClC]f!.': .:l;:::·2::':':l:- r:.s..:.t:r.8'.::e:- f:, L:e::'l.ú,Co dE. [.·,..:.t':>r:..:::'ade COmp81.er:tE c

Outross~m, declar~ cc~nec~r 2~ cláusulaE qU€

(i..':·LlC.~G.~ ce: ~:ed~=açã0'

Para tar.to, an~xa os ã.(JCt:...l!-::':'":t.C~ <:l gu!:- SE; reier;

v m~n~~o~a~c Decreto.

~auro de Castro

b) endereço cDmpleto: Av. Pres V~rgBs, 312. Cnarap6-NS o

e) nome • local da emissora a que !e destine o transmissor: Rods t

Sul Matogromsense de Emissoras Ltda - Caar8p~-MSD

e) nome: Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltd".

1. INTERESSADO

sej2.

clãt:

novepassa:::ão a re;:uj,a.:- .suas relações com C' Pocer Conc!:~dente ne

?eriOdQ õe exploração ãc serviço, caso 0 peêidc de renovação

atenc.Lâo, ~ declare. t ~c"r este l.n~'t.rum2ntc.t aà~~lr às refe:dfus

sulas, a~hando-as conforme seus inte~csse~.

CJ..L:t:~T'j J:::S
(l::,,;,:a:' 2. VISTORIA

a) motivo: Renovação de Concessão

b) endereço completo onde foi rél!lizada: Av. da 5EiudaDG? 8/f'i=1?1l8drD

146 _ Caarepó-MS

c) data em que foi realizada: :5D.05.88

::.:::. ..::.â::.: ::.:c. [=. f::

3. FABRICANTE

8) nome: IUAPE Ind e Com de Vilvulos Eletr~nicaa Pac~nha Ltdoo

b) endureço: Av. Maria Guedas, 125 - 5';;0 [JalJlo,,-SP
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4.2 rrequ;ncla:

.) ~edid.: 1.570,000 KHz

b) lIariaç;;:a • .ixima durante 60 minutos de funcionamento: 1 Hz

4.3 Dietorção harmônica a 25%, 50%, 85% e acim,:,. do B5% de modulação,

para cada uma das potências nominais, com frequência de modula-
t

ção do 50, 100, _00, lODO, 5000 • 7500 H••

4.1 PDtencie.: KW/O,25 KW

índice de modulação: 85% Potência nominal: lKII/O,25KW

frequencia de modulaçãD Nlvel

50 Hz -0,6 d8 / -0.5 dB

100 Hz -0,4 dB / -0,3 d8

400 Hz 0,0 dB / 0,0 dB

1000 Hz 0,0 dB / 0,0 d8

5000 Hz +1 t O dB / +0,9 d8

750'0 Hz +1,2 dB 1+1,1 dB

4.5 CaracterístIcas de regulação da amplitude da portadora, para cada

uma das pot~ncias nomina&s, quando modulado por 1000 Hz a 100% de

modulação.
Potência nominal Varà.ãção da portadora

4.6 NI"el de rUld:J da portadora, em relação a 100% de modulação com

400 Hz.

NflJa1 de ruído faixa média: 20 Hz • 20.000 Hz

1 KW . -53 dBr

250 W. -51 dBr

índice dR moduleçeCl: 25';

Frequ;ncia de Modulaçic

50 Hz

100 Hz

_00 Hz

1000 Hz

5000 Hz

7500 H.

índice de ~odUlaçã'O,: 50%

frequência de llIodul~ção

50 Hz

100 Hz

400 Hz

1000 Hz

5000 Hz

7500 Hz,

Potenc18 nD~inal: 1

Distorção harmônica
1,7% / 1,4%

1,8% / 1,4 %

1,5% / 1,3%

1,4% / 1,_%

1,5% / 1,3%

1,6% /1,7%

Pot;ncia nominal: 1

Distorçeo harmônica
1,2% / 1,1%

1,7% / 1,2%

1,B%./ 1,5%

1,8% / 1,7%

1,9% / I,B%

2,1% / 2,0%

KW!O,25 KW
4.7

250 101

1000 101

_ ... .. - .. V'r030~.MS
AtenuBçao de harmonic8s • 8spurios em realça0 a fundamenta •. \

Nível (frequência 2Q harmônico): - 54d9r rrBqu~ncia: 3.14D KHz

NIvel (frequencia 3Q hllrm~nico): - 59dBr frequencio: 4.710 KHz ~ Co
N{vel (frequ;ncia 4" h8rll~nico): - 71dBr rreQuêncie: 6.280 KHz," I
Espúrios: inferio~ 8 -53 dB

Nível de entrada dI! áudiO, na frequência de 1000 H:z.

t. a IDO" de .odulação.

Nlvel: 1 KW lIli + 9,4 dBm

250 'O a + 5, 6 dB~

4.4 RBSpODtc de aud~DfrBqu~ncia, relação e UlIlô rrequência de mod,!!.

loção de 1000 Hz, para ceda uma. das pot;ncias nominais, na faixa

de frequê'ncia. de 50 a 7500 Hz CDm 25%, 50';(, 85% de modul'lÇ~o.

íódice de moduiação: B5%

Frequ~ncia da modulaç;o

50 Hz

100 Hz

400 Hz

1000 Hz

5000 Hz

7500 H.

fndic~ de lIloduleçâo: 20%
Frequencia de lZIodulaçao

50 Hz

100 Hz

400 Hz

1000 Hz

5000 Hz

7500 Hz

Potôncia nominal: 1 KW/O,25 KW

Distorção harmônica

1,B% / 1,6%

1,9% / 2,0:'

2,0% / 1,9%

1,7% / 1,5%

2,0%'/1,9%

2,7% / 2,8%

Potôncia nominal: 1 KW/O,25 KIoI
Distorção harllânica

2,8% / 2,0:'

2,7% / 2,J%

1,9% / 2,0:'

2,5% /2,4%

2,B% / 2,5%.

2,9% / 2,9%

4.9 Potência primária de entrada, paTa cadn uma dll.!!l potenciao nomin~

lo dR saIda, a 0% o a 100% de modulação.

Tensão: A-8,. 220V A-C. 220V 8-C • 220V

:' .od potência primária Pot nominal I fase A fasu fase O

0% lKW 14A 14A 16A

100% lKW 16A lofA 18A

0% 250'0 7A 6A 8A

100% 250>1 7,2A 6,2A 8,BA

5. 08SE~VAÇ5ES VISUAIS

5.1 Placa de identificDção

a) nome do frabicant&: IVAPE lnd Co. dE! V~1\,pul1l.8 Eletrônicas

Pecunha L. tda

b) ~odelo: TPL 3/1 B

c) nQ de lSér ie; 056

d) potências nominais de sarda: 1 KW/250 W

e) Código de homologação ou registro no Dentel: 189/80

f) ano de fabricação: BO

índice do moduit-eção: 25% Potência nominlll: KW/O,25 KW 5.2 Medidores de est~gio final de RF

froQuência de modulação Nlvel .) de corrente continua de placa

50 H. dB / - fabricente: IVAPE Ind fi Com da V~lvulas Ela tt";nicas Pacunha
-0,3 -0 .. 2 dB

IDO H. -0,2 dB / -0,1 dB
Ltda.

400 H. 0,0 dB / 0,0 dB - Escala: O - 500 mA

IODO Hz 0,0 dB / 0,0 dB
b) dle tanseo continua de place

5000 Hz +1,3 dB / +0,7 d6 - febricante: IVAPE

7500 Hz +1,5 d6 / +1,2 dB - escala: O - 10 KV

c) n!vaI de Modulação

Indica de modulsção: 50% Potência nominal: lKW/0,25KW -fabricante: I VAPE - escala: O • 150%

Frequencia du ~odulaçãD Nível 5.3 [xiat;ncie de conectar de RF

50' Hz -0,4 dB / -0,5 dB .) pare ligação do l'Ion1 tor da modulação: SIM

100 'Hz -O,, dB / -0,4 dB b) p8rlJ Ilsdiç:;o de fl"sQuência: SIM

_00 H. 0,0 dB / 0,0 d8

1000 Hz 0,0 d8 / 0,0 dB 5.4 Tipo o quantidade de válvulas LJtiliz8da5 no estágio fineI

5000 Hz +0,6 dB / +0,8 dB Tipo: TB4/1250

7500 H. +1,0 dB / +1,0 dB QU8ntid~dQ: 2
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5.5 Quantidedu da est~gio8 eeparedores an~rB a unidade osciladora e o

estágio final de Ar
- U. ~/J - ',':.?

~~,;~
Declaro aerem lIsrde.deiro!ls. todes as informações CU1T8'~~tGC do::t~

do, obtidas mediante &nsaio por mi~ reelizBdQp PW3So811u8nte, no

transmissor a ·que se refere. O pre~ante laudo GDnstlJ e!CJ "1
todas numeradas e rubricadas com a ~·ubrica & l'J1o qll8="~

nO de série: 31

precisão: 5%

7. DECLARAÇ~O DO PROfISSIONAL

B. PARECER CONCLUSIVO

Certifico que o transmisso7/de ondas medias a qUG S~ ~~fQ~G ost~

laudo de ensaio, na data eat. que Foi r8eli:zado~ atsndiG: l:: tod:as Si)

normas técnicas vigentes e a ela aplicáveis,.

Cempo Grande, MS, 2..:::.de ...............~ ~ '-' D8 .1l9Jtj \S _

-p
?C l::::..v(j~./''''''~'

[n9 Coe

~.

"NES'fl\. 0/\'1']\, DE ORDEft.l, FORl1ALIZt:T O Pl?ESENTE r:;ROCESS,º_

N9000~oJfrf CONSTITUíDO, INlCIl\LI-IBN'rE, . De )'7 FOLlll\S, clUHE-- •

HJ\Dl'8 SEQUENCITl.LMENTE lJ[; UI il r) O.

9. DECLARAÇÃO DO INTERESSADO.

Na qualidade de represElIj ante legal da Rede Sum r-1BtDgr-tlSOnú'iD3 de

Emissoras Ltds, DECLARO' que o Sr MAURO DE CASTRO DstCt/G i'iID onld8t"8ç:O

abaixe no dia ~(o;J"lf ensaiando o transmi ssor ôe DndoG m6cJiG8 ~
fabricado por IIIAP[ Ind e Com de Válvulas Eletrônic@s ltdlJ~ l'J~dc!@O

TPL 3/1 a, nO série 056. com potência nominal da ! Kb'/OIJ29i gT,-J

Local de onsaio: Av. da Saudado, s/n - Quadra 146 = C~o~8r~~MS

.>c L /L/~ .. ~·{<,),-,:> ~~u:..~
Nom~ Luiz Antonio Matos Lou!eiro

Cargo que exerce na entidade: Diretor Presidenta

5.7 Existência de dispositivos· de proteção do transmissor: SIM - Relé

8) contra sobrecarga de corrente na fonte de 'alta tensão; SIM

b) contra sobretens';,c na Fonte de aI ta tensão; SIM-através conte lha

c) contra a felte de ventilação adequada, no caso de válvulas g~r
resfriamento forçado: N~O TEM

d) aplicação sequenciel correta das diferentes tensões de alimen

tação dos estégioB (descrição sumária) _ 1 2 filallento, 2" alimen

tação ~lta tensão, 32 alimentação baixa tensão.

p) contra feIta de exciteção conveniento no ampliFicador final de

Rf. SIM - através ralé

_ Medidor de distorção

febr icante: WANDEL & GOLTERMANN

.odelo: PMG-I3

nR de .érie: 553809 O

preci.ão: 1%

M.didcr de n!vei&

fabricente: WANDEL & GOLTERMANN

.odelo: PMG-13

n" de s.rie: 553609 D

preci.ão: 1%

5.6 Disposi tiV05 de 8B9urançe do pessoal

o) de Doscarga dos capacitares depois da desligada a alta tensão

(descrição sumáritl): resistores em paralelo com capacitares.

b) existência de 9ab1neto(s) met;lico(s~ encerrando o transmissor

COIII todas as partes expostas ao contato dos oparadores, interlit]A

dD~ D conectadas à massa; SIM
c) IIxist~nciê3 de interruptores de segurança; SIM

d) possibilidade de serem feitos, externamente os ajustes dos oi,!.

cui tos com tensões supf3riores a 350 V, com todas 8e portas eu ta,!

pa5 fechadas. SIM

6. INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO UTILIZADOS PELO VISTORIADOR

- Medidor de fraquêncie

rabricante: ANALOG

.odelo: FBIOOA

n R de ~érie: 330

precisão: 1 parte por milhão

_ Msdidor de corrente AC

fabricante: KYORITSU

.odelo SNAP9

nR de .érie: fe 1647

preci.ão: 2%

DATA:IJ[.J:/o61 f Y,
l\SSINl\"'URl\:1-f<;u.u/j,g -

I DP.NTl PT CAciío,?M!2Zú;f/J

_ Medidor da i~pedâncie

fabricante: IVAP

modelo: MI-02

n Q da 5órie: 5/"0
preciaão: 2%

_ Medidor de harm~nicos

fabricante: WANDEL & GOL TERMANN

modelo: spm-60

n" de série: 5152276

pracis;o: l~

_ Gerador de áudio

fabricente! LEADER

modelo: LAG 26

nQ de série: 10e0944

precisão: 1%

_ Medidor de modulação e di?8\1"io da por tadora

fabricante: IVAP

modslo: MM-02

M: - DENTEL

SEÇAO DE RADIODlFUSAO - ASJ

PROCESSO N' 29112.000402/88

ENTIll'úlE' REDE SUL MATOGRD55ENSE DE EMISSOHAS LTDA

Seção de Fiscali zação

Para proceder vistoria técnica. tendo em vista renov.§.

ção da outorga.

C.Gra.nde/NS, lI( .06.88
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A seção & Radicdifusão:

Tendo 6T1 vista solicitação dessa Seção, foi realizada Vi~

toria na Emissora, para fins de Penovação de sua OUtorga, conforrre laudo de

Vistoria Técnica e Te.rm:> de Constatação e de N::ltificação para corrigir Ir.:regu-

laridades, em a.n.e.":o.

C3nj;o Grande, l5 il= agosto de 1988

SILVIA~IRA ERUM

01efe - SF'IS

(~kQUIPAMEUTOS
~ ...;;,/ D E 5 C R I ç Ã O

5-'~-~~:-:~~T-~~'~~~-;~.P~ d-;Hl-;;:t'~:S _;~~N~:<-M ~@~~

~;:: ::,:.:"~,~~.-.~_~5~j{.{(!:t~~-i:~-25 -··~7~~ ie-
"114. tOUIPAIlEHTO IlOIolOI.OlUOO ..j.ou FlI:O.I$TftAOO ~.t.B.3L.80 ..;..~ -, oi", . 1)/
415. NEOIOOR DE TEN!lio Df. '·"L.ACA 00 COll::s:.~_~:':!!_G.~~~__D~_ RF lI!
41 G. ME o1001' ~ tl.y••...,' ... o.e. lo (,.(IQ.JU~"Tli ..~ f'l.N:..... ou <:ot.~""~~6I<n.:.a.lo ,,,,t-o. H'" "OJ.""~~~~~OIJ ,..~~,.o X
<117. W~0100R OI'! If(VEL Df WODULAÇ~O, POR IHOICAÇÃO 1'l~I.ATIVA Oll "e!OLUTA ... X

~~Ia. TOMADA DI'! Ar PARA MO:/tTOR 1)E MODUI.Ai;Áo X
t,,~_ TOUAOA DE RF PARA Iolnll.::'_Ào_o_.'_'_"_,O_"_'_"_C1_A ~_----------;6F_

f--1J~çÃO CO~ F/tLTA DE YEHTILAt;ÃO E~ TRM-.lSMI~'30RES DE m::~FRIMdENTO FORÇADO ')(

<llJ2~ 1'1.AClJ['" 1)[ 11)::.:"..:.T:.:"-"1C:.:4c:'..:.<O=-_' -jI,K""'+_
42- TIlAIi!iloll:!lSCH' AUX1LUR CObrIOl"''''I'' ~/I"'l.. "ru l:"'" ,.~ 'k. )

~:~1:'~;;{2~~:--::~~~~·~:~~-=c:,=:----:~:,,~-=-==
';,2.3- I"OTÉIlCIA HOl.llli.'L DE SAiOI> 1 h(1Il

~.OUI"A"'E.Jj:'O_ HONO~OGAO~_n(.~l~.:..~~J-.:..::.=:.:...-~---'--'--'--
~?:.?.:_,~~~~_::.~':"~~~_~_~~.~.': COLOOI'l fiO C5TAGIO FIUAI. OE RF

<;2.6 _ ME OI DOR f'p.p. o....e-RIll!..." .... r~""'.It..sH,j·ff. t>' PL"l:", O<J ':'«'Cl'OJl.. .... ouTk!.{O I"lI"'- tl5 """ l"Olt "'/""'0 o>U'TO ?'-""'o.......o

4.2.7_ MEDIDOR Df: H ..... EL DE MOPUI.AÇÃO, "/IHDICAÇlo RELATIVA OU .l~30I.UTA

4.2.a~ TOMADA DE RF PARA NONITOFl DE J,lOOULAÇi.O

42.11. rrmTEçÃo CONTRA I"AI.T" DE VEHTII.AÇi.o EM TRA,ol5W!SSORli:S DE RE.'SflUA"'EIHO FORÇADO

471. NA ENTRADA DA

44. WOHITOA OE: MODl1LAÇÃO X

42J2~ rLAQUETA DE IOENTIFICAÇÃO

aS·IIOtllTOft D~ AUDiÇÃO X I
!I f'0",6",-".::.;'.:..:'::.;0.:..:";....:.';;..,.::".;;A",',,'':...':..:O",.",'":..:T..:<-,-'.::/:..:O:..:,"_'_"_'"'_AC-,-' .....__1

47~ AWPClIíllETftO DE RF _
o LlCC',C[AMt1l10

Dpl.H,OD,CA

MINISTÉRIO DAS COMUNICACÕES
D8portamcnto NaCional de Tcl~cornunlcaçóes

="'""=====~===iÁ=<1
DE VISTORIA TÉCNICA EM ESTAÇÃO DE RADIODIFUsib EM OIA

MOTIVO DA VISTORIA

[
C LAUDO

==='===============~<I

1~ IDENTIFICAÇÃO ,;:

1.1. ~OJ.l[ DA tllTI{)ADC llÉ..t!.~_~._~~...L?2_6""I..Q.s;eos..r.~&.s_ç~·r:-é_~~~~..%~

472.,.A IIMI!: DAis) TORRE (S)

4B.YULTiNETno

410.0EA",OOR Df ÁUDro

4.11~ 01tUI'O OERADOn DE EHERGIA ELiTlHCA (SÓ '1 ESTAções cow ,. ~ ~!)):wl

49. OSCILosCórlo

1P4 ,;,'2",-.::<:.:•.:.UI::-PA",.:.:<",".::TO:..:'_"C_'_'"'::'"'::._'-,-"_"_T_Ú._'_o.::,_,._"_f_OH_., _<_"_O~ T. M C H' 1$7 I 7' ) •._ _ . IIl!il
'I r--i!~~.~TÚO~ PltfNC1PAL i·XC--'-_

412.2. E:lJTÚOIO-:A;.:U:..:X;.:'L:..:,.:..:''- I_:-
~ COHTlIOl.t l'lENOTO para radio'---:en"-l""a'-'c"'. ---:-~ _'__~-õl___l

.H _ VIA Tl!t.ECOWUNICAÇÃO ENTRE urúolo '!'tIMe. li'! E.5TAÇÃO TIlAH_••••'_••_..__._A uX'-\-'--'! 1_ .

~==~~~~~=..=.. =.-=-.=._c-='.=_=-==~~--~~ __o;;;::";;Cn".:õi·,,"""''''_'_::='''7'',~,...-'I'

y

13_Uf _.~.5 _ .14_ IHDI C"T IVO' a'j1;"- 'fC!.7..

,.,
AUXILIAIl:2.52- CSTÚCHO

2:-CAHACTEAfsTICAS BÁSICAS ./

2.1- F'1If;C1tJEHCIA: .1_"§~ IlH. I .' /

2..2- J>c.TÊI4CIA: OIUIlIlA ~ ---..-J.....!._Q_ ICW c.) JtOTORHA .0.?~ KW I • J •

t.3.,.IPO OI: $1~T[J.lA lR.IlAt!UHTE ~j__.,_ ".__ (OItI"~:JIR'I.. 1

2.4-"LTI1IlA DAISI TORnEl,); • IMCW&.x U;Hl{G)

Z5.LQCA/.,.IZAÇÀOII'Il~.t.ç ~l / ••iil.11
2,51- "TÓ.IO '","C"AL;"~I,1.L.?~.s:LI2..t':~Z::E_V~,f!.fJIS}..@

2:.6. HOI'IÁklO DE rUHCIOtcAr"u:WTO: :rl.lm.
2.7- LICEPlÇA DI!: fUNCIONAMENTO

2:B·/.,IVkO Dl! IU!OlllTI'lO DE OCO''lkÊNOIA'

111.11l.11l11.1M.1DI!:_ÀS __ ",

3·S1STEMA IRRADIANTE

DESCR 1 CÃO

3.1- OUIOI1U:CIOIIAI.

11~_3",.I""''--24.:.L-,-T",U-,-"=--",,,,4-,T.:.'''''''-"''-''.::'.:.''-'''.::•.:..,-J-,',-,vc:':...'.:.OA=-.:'"".:.._,,,z::.,-----__l~~ 4I.5J X
":I,.1".OUAHTIDAOI!. DE I'lADIAIS -12..0 /.2::0

'314. t1tl'AIU.ÇÀ.O co.!! Il!lOL,HIOIll!l DOS !!TA" (,... rro'] r;:~ ~

:>;? DlnECIO~A l.

321. A~TIJ!'lA DAs TOIIl'I:tS[m.lrllll (V.~ !l:4"" •. 21

7,: ~. AZIMUT E 00 'L ANO DAS TOIlRES{ a r Il U .. )

32S.fll'::LAt;lo De OOI'lI'lI:.HTI: DAS TORAE~11Z/II)

~~2.6_QUAHTlOADE DE I'I:AOIAl51 rer f" r r. J

'7. COIU'IlIHEHTO Doa f1ADUUl( •• 'f.' ,

~_3' VER l~ I C A ç ÕE S NO 515 Y E.""",A.....':'"","",A",'.:.::14,,,"-'.T=.' -I"m!'J!""''I''miJ''''''''1i1
:':'1. MUI. T1P-":...<..::.~A-'-C.-O--_-_-_--------------_j-+--1I' 11

1
332. lõU~,.f:HTAQÃO IH; OIJT"A~ AN'TE:HA.~

f-~33- ACE5!lÓRIO~ DO JlJST.-'-,'='.='..'-=o'""',"'o:C'"'-"'="T"-'''-V.-:-''·--------------+-+---1
D'!I~..iI1

\
~--------------t--i----Ilj
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SOBRE" VISTORIA --'=I
DESCRiÇÃO

ANOTAÇÕES

IT E M DAS I n R E: G U L A R IDA D [ S /f'1.'f\.'j ~.. ,IV

If------+------------------- ------L
-----

-OESCRIÇÃO

7- .PERIGO DE VIDA

-------

II-------If------------ --------- --------- --------

11-------+------------_.-----

11---+--------------- --_._- ---------

11----1-----------------------------
--- --- -- -----1 c 1

f->H E C I::; Ã CJMODlLO

MEDiÇÃO UTILIZADOS t~A VISTORLO,

7.13_ EX1~ÊHCI"1l "O~ TR"'JnIMI:Jll':lI1E:~:

r-?J~.!.:..!!-i~fl?~i:~_i~~~~!_a~~_r~rga d(! corrente na fonte de _~._l__ta_t"en_s+o-j_-tl=:)(+---1

r---Z!~.&.~~~~~:':"2..u~~~~~~~_.~~:.s_~:~~_~~~t_~__~~~ al_~_:":..n:; ~_O--t--+-t7ix'7-l---1

r--?:!3~~~_~!'u.,:!.o~~~~ _~?~2~.r._T!IJ;!.'!'2_?_~!-~~Tr.I{"Õ:2_~:-"~:~!~_-+--1_+-v<.*--1
_z.2..'!c_.~~~_~~~~_~ PAnTE~~::::.~~~:.nA!laR ~~~~~: ~_~?,~~:!AO A'_À_"_'_'A-t---+_pIYY---I

71"'1'-'- ,\J1;!j.TE E!(TERllO DOS CIRClJlTOb to .. T.EIt~ÜE~;' seo v "'_,,_, -L_'-_I""'XeL-l 1I

-----------t------j

-------- ----- ---------1

--- -----------'---- ---------1
---------------1------1

----------------1------1
It---------------l-------j-----_-I

-------- -----1-------1

--------------1---------j---------I

-----------i-----j
-----------1--------

------+------1

-----------,----

HJ:H ·1'1",1'.10 DA:" C(l~'tlNlrAçÔI>

]lf1'A], I !\!·Ir~nn Nf\<"1[INAL 111: T)J.r(I).~~Nr('i,çill ."::n~HJ:1 ,~, .._

IHi" 1"1([,\ I(["!l",\I .1).Q.,i?e:~:T(f.{., .. r-m .c.,;r.-~~..6.A?~f~,.;c,"C;{?r

I .. ·•·••·• .. • .. · .. ·· .. ··••• .. • .. ·• .. • .. · .. · .. • .... · .. ·· .. ·· .. ·· .. ·· ..

f---------------I-----.__---I-------H

Em conscqi.1~nCiél.l NOTIFIQUEI LI cit.nd~\ ("11Lidildr, tliI. PPSS(Iê\ d,· '-;("1 l'''rHP

scnt<lOtc, abai:.:o nssin.1.do, parc1 qlle l nO(5) prll7.o(s) indictldu(s) 11<-' n":l-::o;r,'. ~lw'j<.dln'l

~;:lI1;\d.,{s) ü( ...,) irrcguL1.ddüdc(s), e comunique ao Dr.KITL kIV('I' CUJl'jwidn ,~{:c.) ._~ ..;i~'~·ll

cia(s), soliciti'lodo a l'ealiza~'ã.o de n(IV.:l vistoria, ou .1nf::C; .•lnr.!u l.nldo el;111'-'1',l(\" 1"1';
j)l'ofissional hilbilitaoo 1 uu, aimla, COnlpr'ovuntcs, qU.'U1do f(Jr' o CLl.:.0. [',)ri'! r:'"-,fl.,;tal" ,

lnvrl'i ('l prcscntcl TER.'.tU em d\lilS vi.'lSI por mim :l~;~dn;td.j.s, bem C(JI1K' [i"lr. T'l'I'I't'""I'IlI;

t.e da E'nt.idade~ ficnndo llm;:l em poder c1c:;Le.

r1B,~. : ............................................................
(Pr'ecncht;r- qU-:lndo o ('cprL'~,~1~.'I.r~L<:"51,J._ç:nt.uLHk'· sr~:;""

.......... " .. '" ,- ~ ; .
(<l5sinar- o TCnTiO)

AGENTE DE FISCAL lZAÇAO:

(.)
------

..?:II:/.t~1':~<?.'':.''!f. /?8 ,I< fJ.~rij'",!;,"?(e) ,I<
{c:id:1de - Esl.1.dol (rI,ti_,,)

x- Ls.,.". _
l~~;;:;;·t.e th Entid.1dv

l(\"llt...
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MC-DENTEL

SEÇÃO DE RADlODIPOS\<'O -" A5J

PROCESSO NR 29112.000402/88

ENTIDADE: REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSOFAS LTDA

Ao Setor de Engenharia,

Para análise, quanto ao laudo de ensaio apr~

sentado t tendo em vista a renovação de auto!:.

ga da entidade.

C.Grande/MS, si- .08.88

~ ~o~u.f\ck~SOLANGE AUX~~O ZtDE

AJJV. De CG",/

"
.~

MC - DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM CAMPO GRANDE-MS

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

PROCESSO N9 29.112.000.402/88

ENTIDADE: REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS LTDII

INFORMAÇÃO SFIS N9 09 /88

Trata o presente processo de pedido de renov~

ção de outorga, formulado pela REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSQ

MS I..TDAI executante do serviço de radiodifusão sonora em Onda

Média, na cidade de Caarapó, Estado de Nato Grosso do Sul.

Realizada a vistoria técnica, constatou-se

conforme DNT-233 (Fls 22/25), que a emissora encontra-se insta

lada dentro dos parâmetros técnicos eXigidos pela legislação e~

pecífica.

tante do serviço de Radiodifusão sonora em ondas médias, na cid~

de de CaarapÕ, Estado de Mato Grosso do Sul.

Saliento a inexistência de Processos de apuração em

andamento, relativos ã entidade e que demante O último período de

vigência de sua outorga, a entidade tem registrado os Processos

abaixos relacionados:

29112.000237/85 - l'RQUIVADO

29112.000477/87 - ARQUIVADO

29112.000642/87 - ADVERTtNCIII

Face ao exposto I encaminho os uutos ao advogado da

Srad, para as providências determinadas na instrução interna DE!!

TEL n9 27/83

Campo Grande/MS, ~DAgosto de 19B8

Me - DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM CAMPO GRANDE-MS

SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO

PROCESSO N9 29112.000402/88

ENTIDADE: REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS LTDA

ASSUNTO: Pedido de renovaçãó de outorga de radiodifusão sonora

PARECER SRAD N9 066/88

JUNIOR

A requerente tem seus quadros societãrio e

diretivo aprovados, respectivamente, pelo Decreto Bt!.296· de

19.09.78 publicado no Diário Oficial da União de 20.09.78, com as

seguintes composições:

A REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS LTDA,

executante do se~viço de radiodifusão sonora em Onda Média, na c!

dadl""~ de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, requereu tempesti

VaJ ..:nte a :r,enovação da outorga que lhe foi deferida.

A entidll.de apresentou laudo de cnsai.o do seu

equipamento transmissor de fa.bricação da IVAPE - Ind. e COffi 4 de

Valvulas Eletrônicas Pecunha Ltda, modelo TLP 3/lB, de 1,0/0,2-5

KW, demonstrando atendimento aos requisitos mínimos estabeleci

dos nas normas técnicas e que deverá ser analisado pela Divisão

de Fiscali zação.

j\ vista do exposto, encaminho o processo ao

Advogado-Srad, para as providências subseguentes.

Campo Grande/MS 24 de Agosto de 1988

OSWALDO DA ~~PES
Engenheiro DR/CGE

COTISTAS

MARCELO MIRANDA SOARES

LUIZ A~TONIO MATOS LOUREIRO

JALES MARTINS DOS SANTOS

TOTAL

COTAS

272

264

~64

800

VALOR CR$

272.000,00

264.000,00

264,000, DO

BOa, 000,00

A entidade apresentou seu pedido no local

próprio, no prazo estipulado, na forma devida e com a documenta

ção hábil, o que lhe dá direito a beneficiar-se com o deferimen

to previsto no artigo 49, do Decreto n9 88.066/83, caso o Poder

Concedente não de.cida sobre. o assunto até a data prevista para o
término da "Úut:Jrga.

MC - DENTEL

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM CAMPO GRANDE-MS

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

PROCESSO N9 29112.000402/88

ENTIIJADE.: REDE RÉGIONAL DE Rl\DIODIFDSÃO L'EDA

I NFORMl\çKO SFT S N9 02l/88

CARGOS

Diretor Gerente

Diretor Gerente

NOMES

LUIZ ANTONIO MATOS LOUREIRO

JALES MARTINS DOS SANTOS

Trata o preS;2r,te fjrOCI~"':;:J oe pedido de Renovação de

OUL..lrga fOl:nm1 a;J(", pe'h~ RE[lT, f,;i ••-:;ruNA~ [,F, RADIOOTFLSÃO LTDA, 'execu-

Cumpre~, ressaltar qUE. ti postulant.e, durant~e

o último perrodo de vigência de sua outorga, sofreu a pena de

adver.tência menci;nada na Informação SFIS n9 021/884
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A vista do exposto, opinamos pelo encaminhame~

to destes autos ã Divisão de Radiodifusão, para prosseguimento.

A consideração do Sr. Diretor Regional.

A Lei n Q 5.785, de 23 de junho de 1912 ~ seu T'=ru

lamento, o Decreto 0 9 88.066, de 26 de janeiro de 1983. preveem, ~'~

artj.go 49 • § 2'? ~ da primeira mencionada, €. no artigo fi'" do i'i1~'-iI"O

que:

"Havendo a conce~sionãTia ou pcrmiSS!Dn5ria rco,uE

rido a renovação n.? prazo. na fOT1U:J. devi,àa 8 CDm

Campo Grande f :;;i de Agosto de 1988

Cl~" \-; lín '- '-_." \
SOLANGE AU~.trÀDo Z~DE

Advogada' )2R!CG

DE ACORDO.

Ao Sr. Diretor da Divisão de Radiodifusão.

em seu artigo

a documentação h5bil 1 teT-se-á o pedido Como de
ferido se o órgão competente não formular exiZ~!:!.

cias ou não ~ecidi:r o pedido até' a data previr".;<.=:
para o t€rIDino da concossão ou permissào" o

D~ acordo com o novo dispositivo constitucional.
223, § 39 que preceitua:

"0 ato de outorga ou renovação somente produ2.iyú

efei tos legais após deliberacãe do CQI\l;l'BS5D Nz

~, na forma dos parág:rafos anterior~s"o (,2:I.'.!.
famos) •

CampojJrMõe/Ms,.3J de Agosto de 1988
-- ,

/ '
/

MC - DENTEL

PROCESSO N9 29112.000.402/88

ciado

vação

Todo ato de outorga ou renovação
pelo Congresso Nacional, deixando d~istir
automática" da outorga.

deverá s'a? ap!'u

a chamadn "renQ

senhor Diretor,

Trata o presente processo, do pedido formu

lado pela REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS LTDA, para reno

vação do prazo de validade de sua outorga para executar Servi

ço de Radiodifusão Sonora em onda média, na cidade de C~arapó

MS.
Nada tendo a opor a Informação SFIS n? 09/88

(fls .. 27) I encaminho o processo ao Advogado-RAD, para prossegU!.

mento ..

Brasíli.a, ;;O de ~/n.r>de 1988

ENG9 RAqNE~ P. NETO

~K - DENTEL

PROCESSO N' Z9.IlZ.00040Z/B8

ENTiDADE: Rc"de Sul' :-iatogrossense de Emissoras Ltda.

ASSUNTO: Renovação da outorga
LEGlSLAÇÀO~ Lei n'"' 5.785/72. regula':len~a~a pelo Decreto n'" 88.066/83,

Lei n9 4.1]7162 e Const2tulçao Brasileira.

Assim sendo. a Rede Sul Matogrossense de Bmisso

ras Ltda .. eXecutante do serviço de radiodifusão sonora em ondrJ me;"
dia, na cidade de Caa~apó. Estado do Mato Grosso do Sul. embora te;
nha requerido a renovação do prazo da sua outorga, deferif3.8. 2;t:iftl~:

vés do Decreto n 9 82.296, de 19 de setembro de 1078, publicado TH)

Diário Oficial da União, de 21 de sete.mbro de,1978, com contl'~to

firmado com o Poder Concedente. publicado no Dié:rio Ofici8J il.~ Uj~ic('.

de 23 de outubro de 1978, em tempo, na forma devida c com 11 docnmr;'!i1l

tação hábil. teTá. s .m. j., a SUa rcnovação somCl\1te após o "gd :rcis=
rendum" do Congresso Nacional, dentro do prazo estabelecido no 07(:1

go 64, S 2° e 4 9
, da Constituição. a. contar da data de xcc8bim0n"LlJ~

da mens agem.

A outo!'ga da entidade acima deverá ser renovads.
partir de 23 de autub"!'D de 1988.

. " ,Ratificamos, em parte, o Parecer n Q 139/23, fls, 31.
da D~re~orla Reglonal, tendo em vista o acima descrito, 0, suger.:lmC's,

o enCaIll1nhalUento dos autos â Secretal'ia-Geral para Pl"f)::,.scguimen:1;o,
E" o parecer.

PARECER RAD N' 76/88

A Seção Jurídica da Divisão de Radiodifusão ao

analisar os processos de renovação do prazo de Vigência das outor

gas conct'uida's para a execução dos serviços de radiodifusão. depa

rou com tI si tuação da chamada "renovação automática" das mesma5.pl!.

vistas nl' artigo 33, § 49 , do Código Brasileiro de Te1ecomunica.ções,

seguimento ..

De acordo.

Remetam-se os autos ã S('jcTeta!'"ia-G~:r31
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MC - DENTEL

PROCESSO N' 29.112-000402/88
INTERESSADA: Reàe Sul Matogrossensc de Emissoras Ltda.

Senhor Secretário-Geral,

2. Os órgãos competentes deste ~~histério manife~

taram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obe
decidas os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedI
mento renovatório. 
3. Diante do expo5to, tenho ~ honra de submeter a
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciando a
medida.

4. Esclareço que o ato de r~~Dvaç5o somente V1ra a
produzir seus efeitos legais ~pôs deliberação do Congresso Na
cional, na forma do parágrafo terceiro, rio arrigo 223, da Caris
tituição. -

ASSID:TO: Trata o presente processo do 'Pedido de renova

ção da outorga formulado Dela Rede Sul Matogrossense

de Emissoras Ltda., execu~ante do serviço de radiodif~

são sonora em onda média, na cidade de Caa-rapó. Estado

do Mato Grosso do Sul.

n:.ais profundo
Renovo a Vossa Excelência meus protestos

respeito ..

~~~?Ir;r)

do

Renova a concessão outorgada a REDE SUL MATOGROSSENSE DE EMISSORAS
LTDA~, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda rnédi~, na
cidade de caarapõ, Estado do Mato Grosso do Sul~

.ESTUDO

SINTETIco: A Seção de Radiodifusão da Diretoria Regional

deste Departamento emitiu, nos termos do artigo 69 do

Decreto n'i' 88.066/83,' o Parecer n'i' 066/88, ratificado

em parte, pela Divisão de Radiodifusão, concluindo que

o processo encontra-se devidamente instruído e que a

outorga deverá ser renovada a partir de 23 de outubro

de 1988.

OecriP.to n' 97.737 de 12 de maio de ,l:ile9

ca~ão~

CONCLUSÃO: Pelo encaminhamento dos autos ã consideração

. do Senhor Presidente da República e, após, ao Congre.§.

so Nacional para decisão_

Brasfha. D3 de~ de 19a9

ROBERT~~0bNTESDE SOU2A
DiT~t~~1~~rrJ do DENTE L

J'/1'2/0'0 OJ: /. S '}

"a r2y..c _ ~ ..~

fn) e· - &lCh4-

r..H. H9 ú~6 /D9-GH
í~.05.89

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo B4, item IV, da Cons
tituição, e nOs termos do art~go 69, . item I, do Decreto n9 88~066 de
26 de janei.ro"de 1983, e tendo em vista o que· consta do Processo' Me
n9 29112.000402188, decreta: .

Art •. 19 - Fica, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei n9
4~117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos a partir
de 23 de outubro de 1988, a concessão da REDE SUL MATOGROSSENSE DE
EMISSORAS LTDA., outorgada através do Decreto n9 82.296, de 19 de se
ternbro de 1978, para explorar, na cidade de Caarapõ, Estado do Mato
Grosso do Sul, s=m,direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda rned1a.

Parágrafo único - A execução do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-ã pelo Código Bra
sileiro de Telecamunicaçoes, leis subseqüentes e seus regularn~ntos e;
cwnu1ativarnente, pelas cláusulas aprovadas através do D?creto n9 88~066,
de 26 de janeiro de 19B3, às qUüis ü entidade aderiu previamente.

Art~ 29 - A concessão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do par!
grafo terceiro, do artigo 223, da Constituição~

Art~ 3Q - Este Decreto entra em vigor na data de sua publ!

TpJilio n honra de submcte~ fi elpvada considera
ção de Vossa Excelência o Rroces~o de renovação de outorga r~
~ueridi:l pela REDE SUL. MATOGROSSENSl: DE EMISSORAS LTDA., execu
tante do serviço de radiodifusão sonora em onda nédia, na cid~

de de Caarapó, Estado do Mi;;l.!:o Grosso do Sü:l~

Brasília-DF,
el01Q da RepÚblica.

12 de maio de 1989; 1689 da Independência
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MENSAGEM Nf? 270, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)

Submet.e à consideração do Congresso Naciõnal o ato que ~:

torga cc~cessão à ~ÁD~O T~ INDEPENDRNC~A LTDA., para e~~lQ
rar serv~ço de rad~od~fusao de sons e 1magens (televisa )~

na cjàade de Toledo, Estado do Parõná.

(ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇi\O;E DE

CIENCIlI E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E IRFORMÁTICA).

fgs do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a rede.
çao dada pelo Decreto n? 91.B37, de 25 de outubro de 1935~ Õ
atç 'de o~torga_sQrnente virá a·pro?uzir seus efeitos ~eg2is
apos dellberaçao do congresso Na?lOnal, na forma do~~~.rafO
terceiro do artigo 223 da constituição. o..... Qo.;;."

Renovo a Vossa Excelência meus pro lstos ~ do

mais profundo respei to. . /" /' ". "'. . l'l
/~~ /fy/'::"~';/

/-;;, 4"rd~,i::> Ch;:'<<:'.r #J/i-Ç,q.<H;;j2?,

EXCELENT!SSIMO!; SENHORES MÊMBROS DO CONGRESSO NACIONAL: ; ...••d

TOt~Do _ PR

lDI'rAL NI 272/90 - TV

Nos termos do artigo 49, inciso XII, comb~na~o

com S lQ do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a

honra de submete~ ã apreciação do Congresso Nacional,

acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de

Estado das Comunicações, o ato que ll outorga concessão &- RÁDIO

TV INDEPEND~NCIA LTDA., para explorar serviço de radiodifusão

de sons e imagens (televisão), na cidade de Toledo, Estado do

Paraná ll
, constante do Decreto nO 97.812, de 06 de junho de

1989, publicado no Diário Oficial da União do dia

subseqUente.

1)1 _ JM _ TI/ MPIO !: TELEVISÃO LTDA

Joe1 I1AIuce111 (A)
AlexarlCSrs, l1alucel1i ( ... )

02 _ RÁDIO t TI:LI:VIS~O BANIJEIMN'l'ES DE I'EtDrA!l L'1tlA

Ml.r1s. êe Barros Salld
Maurllo de CIUTlPOS Senna Filho (A)

03 - TV ALIANÇA DO PAIWIÁ LTOA

Dllmar Ábi110 Archegllill (A)
Rol:lllrto IrJneu Marinho (A)

04 - RÁDIO TV INDEPENDttlCIA SUDOl:STE LTO:-'

llir10 Jo•• Gcn:.~. Petrdll Filho (A)
o.vaiete) Luiz llaaalhã•• eloa Santo. (A)
Xl1aon·l&tIl10 (A) ,

~o - 100 nem•.ta:; 5 o 28 r

Brasília, em 16 de junho de 1989. 09crcto n ll 97.812,. de 06 de junho

;::'!,:p~:;' dr 1J-1t) ,{,;."" ff! OS.3 - G"1'1, CU Of ~

r!/Á/)7Jt> 't.U IfI'~ dtJ .P»;{,,4. /Ú,.,.,j,j-L-C .. ..ú L:t7a.do

/A? a~7Un7~~Ü.

Excelentíssimo Senhor presidente da República,

De conformidade com as atribuiçoes legais e re
gglarnentares. cometida.s a este ttinistério, determinei a publica
çao do Edital n9 272/88, com vistas ã implantação de uma estã
a:OT~!e~~~i~~~:d~ãdod~ai~â.~imagens (televisão), na cidade

2. No prazo estabelecido pela l~i, acorreram as s~

guintes entidades:
JM TV RÂDIO E TELEVISÃO LTDA.,
P/lDIO E :rEIEVIsl.o J3ANrEIRI\l'l~S IE PEIflrAS LTQA. ,
TV ALIANÇA DO PARANÁ LTDA. e
R1\DIO TV INDEPENDIõ:NCIA SUDOESTE LTDA•.

3. Os órgãos cornp~tentes deste Minist.ério concluí
raro no sentido de que, sob os aspectos técnico e/jurídico, as
entidades proponentes sâti5fizer~m às exigência) do Bdital e
aos requisitos da legislação específica de rad1odifusão~

4.. Nessas condições, à vista das é~tidades que se
hâbilitararn à execução do serviço objeto do ~dital (guadro ane
xo), tenho a honra de submeter o Qssunto a Vossa Excelência;
para fins de decisão, ~nos termos do arti~~ 16 e seus parãgr~

Outorga concessão â.RÁDIO_TV INDEPENDIõ:NCIA SUDOESTE LTºA., pa~a e~plo
rar serviço de radiodifusao de sons e lmagens (tclev~sao) ~ na cidade
de To1edo, Estado do paraná.

o Presidente da Repúl:die>Gl,
usando das atribuições que lhe conferem o artigo 84, itero IV: da Con~
tituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Ser~iços d~ Rad~odifus2);

aprovado pelo Decr~to n9 52.795, de 31 de ~ut~rQ ~e 1963~ CD~ a red~
çao dada pelo Decreto n9 88.067, de 26 de Jane~ro ae 1983, e cenào em
vista o que consta do Processo Me n9 29000.006507/88, (Edital ~9 2721
88), decreta:

Art. 19 - Fica outorgada concessão ã RÁDIO TV INDEPEND~NCIA

SUDOESTE LTDA., para explorar, ,pelo praz? d~ l5~{quinze) ônos~. sem
direito de exclusividade, servlço de rad~od~fusao de sons e ~mQgcns

(televisão), na cidade de' Toledo, Estado do Paraná.
parágrafo único - A çonc~ssão ora outorgada ~eger-se~â pala

Código Brasil~iro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulame~
tos e obrigaçoes assumidas peka outorgada em sua proposta.

Art. 29 - Esta concessão somente produzirá ef~itos legais
após deliberação do Congresso_Nacional, na forma do a;figo 223, par!
grafo terceiro, da Constituiçao. ~

Art. 39 - O contrato decorrente desta conce~são devera ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
ção da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.·

Arte 49 - Este·Decreto entra em vigor a data de sua pub1l
cação~

Brasília-DF'l
e 1019 da República.
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AvisO n9 315-SAP.

Em 16 de junbo de 1 989.

De ordem do .Sr. Secretário de serv,os 2le"Radlod1f~

ao SPA/OJl. para formar processo e ~oste;'o~9Pvolçl;1Q'AQ'.~;:
taria Geral. .~~D .. '''fletll t Alur••

Brasi1ia-DF~~~~~.

EDITAL N2 272 /88-GM

Recebimento de propostas para a execução e explo~ução de serviço de
radiodifusão de sons e imaoeno (televisão), na clàaq~ de Toledo.
Estado do Paraná.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNIC!l.ÇõES. tendo em vist<l o
disposto no artiQo lQ do Decreto n~ 70.568, de 18 de maio de 1972, e
~e acordo com as normas estabelecidas no ReQulamento dos Ser~iço9 de-

ldiodifusão em viQor, tOl-na publico Que, transcorridos 4S (quarenta e
cinco) dias, contados do dia seQuíntc ao da publicação deste Edital no
Diário Ofi.cial da Unlâo. estará rec~bendo pelo prazo de 15 (qui.nze)
di t, pr.opostas para a execuçã'o e exploração de serviço de
raaioàifusão de sons e imaQens (televisão). com as características e
condições que se se~ue~:

Excelenti.ssimo senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo senhor presidente da República~aco~

panhada de Exposiyão de. Motivos do senhor Ministro de kstado

das Comunicações, com a qual submete à apreciação do Congresso

Nacional o ato constante do Decreto n9 97 ~ 812,' de 06 junho de

1989, que "outorga concess~o ã R1i.OIO TV INDEPEN01::NCIA LTDA., p~

ra explorar 6crviço de radiodifusão de sons·e imagens Ctelevi
são), na cidade de Toledq, Estado' do Paraná".

Aproveito a oport.unidade para renovar a Vossa E~

","00", '"',••, •• '0 o",,,•• o.,~~" •.

RONALDO COSTA COUTO
Ministro Chefe do Gabinete .Civi1

Ml~l~lE'~l(;

(;l'MU~~EAtDE5
NUMERO Df IDENTIFICAC,l.O

_ 5E~'PkL-

~~tCt.OOf507lH-IÇ

1. Sel-vi ço
2. LOCid
3. Canal
4. Potêncla
5. Capital míplmo eX1Qido

6. Horário de funcionamento

TELEviSAO (Geração)
Toledo-PR
7 (~ete)

2 \<:\1 EUP
2500 (duas mil e quinhenta~

MVR
Ilimitado

As demais condições deste Editül fazem parte do processo qu~

lhe deu ori~em e encontram-se à dISposição dos lr~eregsados ~~

Diretoria ReÇlional do DENTEL em Curitiba-PR, 51 tuada na Rua
""~sembarq.ador otávio FelTei ra do Amaral, 279. onde seus representantes
_eQais deverão entreQal· suas Pl-opostas. .A Sua Excelência o Senhor

Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

Bl-asilia-DF. 01 de setembro de 1988.

Secretaria - Geral
Secretaria de Serviços de RaõI0õlfuaâo
ProceslJo MC n!?

Senhor Secretário - Geral,

A fim ce dtencer àeterminação superior, solicito
autorização de V.Sa. para providenciar a abertura àe Edital para
execução de serviço de radiodifusão de Bons e 1maQens (TELEVISAO),
consoante especificações abaixo:

CO~DIÇÕE~ DE I:DITU PUA HECrçÃ(' E
E:lrLCRAÇIO DO ~l:R' I~O IE Rf,DI0DlfUSÃO

1 - E~TKEGA DAS PROPOSTAS
1. Serviço
2'. Local:
3. Canal
4. Potência
5. CaJlitul WIUlntO exigido
6. Horário de funcionamento

TELEVISAO (Geração)
TOLEIoC) - PR
7 (~ETE)

2 kW ERP
2.500 (DUI'$ W:r. E Lt'INHENrlcSl1-lVR
Ilimitado

As entidades jntere~5adas na exeruç~Q e c~r)Qr~ç~~ do
ser'o:iço de ra.di"difus~C' dC'verâC', rClr st"u r\'rr\?sen.ti'nt(' ]('[:;31. drrp
s~ntl'lr ~uas proposta!' JUleJ.ntE' C' h"ráriC' dI.' C'~pcdi€'n~('J ~a,.Pil·d\',ri.a

R~gi"nal d" I\ENTEL t>m Cu:ritiba. ã Rua nesernbar~adór Otav~o Ferrel
ra do Amaral, 279

DO~r~E~IOS R~LAT]fOS À E~TlnADE

t4~~
LOURENÇO NASSIB CRERAB

Secretário de Serviços de Radiodifusão

b~r,r Secret~rio - Geral

Brasília-DF,

De acordo.
Elabor,e-se o
propostas.

Brasília-DF,

DE. U=W llE 1986.

Edital respectivo, nas condições

1.1 - Rc-querimentco dirigido a" Ministro da!> CC'ml.nicaç0E'5:

~.1.1 - NC' 1·C'qu~r·ime'nto de\'er~ constar (I ('ndcr("ç~" rara
·ci;\rrespond~ncia:

2.2 - 4tC's ~onsti~utivC's e alt("raç~es subseqdentes. ~(lm as
rectiva!> cC'lIlprCtvaçôes de ,·egistro (lU ilrqui\'ilrrdnr;:

J:,artiçã .. c,-"Impl:ter.tl";

2.2..1 - Dos ato~ cl'nstituti"c+s das 5.ocit"da,1t;":'; dt'\·C'J·ã",
constar dispClsitivo5 dec]arandC' cxrrC'ss~mentc

qu!" :

2.2.1.1 - as.cetas ou ações reprI?St'r.tat.i\'as d" c~

pitaI sl',ciAl sã" inalit'nâ,·cis {' incau
ci(\náv~is a estranJ;;eiro~ ('Ou ref-sC'a.s ju

ridicas;

2.2.1.2 - nenhuma alteracão cClntraiua] ~~ll t! .... ti3tu
tária pç'derá s~r rei31i;:ada ">{-m él PT~
via autClrização do l1ini5.t~n(t das CC'lmu

nicaçõesj
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~. -~ -

2.2.1.3 - os administradores deverdo s\:?r ~ ..asil?j·
ros natos e a investidura nos CilJ'g(l~

SQm~nte poder~ ocorrer dep~is de terem
sid~ aprovados pelo Ministéric das Comu
nicações; -

2.2.2 - No estatuto d~ Fundação deverá constar disposjti-
Vl'5 relativos, apenas, BDS subjtE'n~ 2.2.].: e
2.2. 1.3 ...

:L2.) - As sDcii?dades an~ni1Tlas ainda nãf:l t");t"C\.Hi.lnt~"s do
&erviço de radiodifusão deverào apl"(";('ntar·. junto
com seu e5tatut('l~ (I quadro socjct~rj(' atua]i:'Ad~,

constando o n~mcro, o valor e ~ tiro ja~ ac~es j~

cada s~ci('; .

~' \' IIlj" \'\ .1111,' dI' q li" .,1- I ," \ t' 01 ...... " 1 I , rI<' n'.' r) I" \ I.'

.1.' ,....\'~111.111',1 \,1,"111,11. ...".1.' .I.' 1I'\1I'J. íl,.l".
F.i j 1 0 1. ,· ..... 1 J l' .') I .... ç ,11 1=01 ,1,1 ..'11'11 I 1\' .-l.'''' 1 I (lI I 1 ,''''

I 1 ~'111 ~. I I ,I ;

':.~.I - 11~'.II1' .lJ"'r\,)l"',hl.l'" ,LI "1'1.· ... ,1l1,,~,1.' d,.. ,j,·.'l1r"'I· ,i c-
qlH' 1I",l1d~' it"111 ,tll1çll,'I. <!" .'lllld,I,i,·" 101

1,llIt.· ..i\' 'll1,llqlll'l' 1 i 1',' ..i,' "~'I\i.·," \i,~ ),I,lj",·.lU~

....1\, na 1,lj'<I d\' 1)~'llTt'I).r. d\·\~'Il,f". VIlII,ll.'ll1~'.

i n f " r'hl ,I I' 11.1 I' l"\' !'~, ... t.1 \' ,I ... J t li oi o: ,I ,~ .
\ .... I'llti,Lld.,~ ,I.; I·.'lh·" j"I1,:! j"" 1'~'I·Il:j .... ~j.'I1,11 i,l~>

qll\'_ I'~~L, í'1·11Il\·il·jj ,-\,:; f'l"\'!\'nd\'I"'nl \')d',Ul,1I' .... ,'I·vi

l:"'" li\' I".hij\,difll .... i~'" 11,1 ldi\d d,' rJ''''llt''ll,l. ,i,""'l'éi~

1'1','\ 1 .i.'llt ; <11' f1 ,1,1''1'1,1 ':d" ,1l''''''0''' ,I t ,' .... ,,\'I1 .... t 11 of i
V"'~ iJS di~p.:-}.i(':;~'h lt~, n~'l'r~'t(' 11" "5.(1114, ..11' ~n dE'
d~~~t0 d~ 10~0, ,I finl J~ rbt~I-~m. éltl"'~~~ d0
J1 rXT [L, Q <1::; <.; e Il r j m(' 1\ 1 l' d " '111 <'" t I ,I t a ~, j t <' m :..;.

-l.5 - ficha dI? Cada.stl·ê1m('nt~ .. , - h·'t·muJ;irj,~ 1l~;r-14':', ,'m "3 ftr(-s)

\' i<1 s:

"'.5.1 - Os documentas a que se r('ff'I~Em ,"S iten,:, ~'.1 ~'~.í

não precisi]J'à~) s.'r <1j:'l'lÕ"scntadl':' pc).~s dll·i.~t'J1l.·l'5

que intl:'gram C' quadn:, sl~ci~t~t'i,,' dil entidad\". Ul!l'.!

vez que a apresentaçà0 dos mt'sm ...,s s<21·á feir~ ',iten
dc-ndo os itens ].1 e 3.2:. -

4.6 - Todos "s dc<cumentos. ccom eXCi:>çd0 d"'5 que tt'nham 1,"<llidél,1,~

rredeterrnin~da e dos comprovantes de nRcicn-,lid9d~. d~\~

rã"... ser firrnJd0s. expedidc-s \'U rcyal ida..:ll'S em da'\'J r1J0 C,U

p-o::-rior a 60 (sl:"ssl.;'ntaJ dia", Ja SUd a}lrt",o;t:'nt'I\~(;: -

5 - DEMO';STUÇ\O DE. REC~R50S Ti:cn C05

li d('mC1nstraçâ" dc'& l'C'rUl"st"::i ti'çni,',;,~ a ql;l(' "(' '"lO'f\'r~' "

n!O' 5 dC' item I do artigo 1--1- dco HeJ!,uJamf'nt<' d\'5 Sf.'I·vl(;C'3 dto R8111·,.;I.1
fusão, com a redaçãCl d~da rld"" D('-('rc-tD nÍ' 91.837;'55, dC'\'t'r;j ","1' (('~i

ta mediante inclic8ç~~ das carncter{sti('as do trdn5mi~501' c dQ i~t~

ma irradia,ote (AnE'xo 1\') qUE' a ..'ntjdade rretende utiJ i=.Jl 11'.1<:

instalações, c .... mpn'!endendo: fa1.'rica.llte, tip~' e n1",i ... L:· ,-h·~,t('-'" '.',p1lr::
m('ntos •

b - C~PITAL MÍ~IMO EXIGIDO PIR4 O E~PREEXDI~EX~@

6,1 - ('ilrit~l.minim('1 (')(igidC1 rill"a co ~rnpr'·C'lId·jlfll'nt\· ,1\' '1'.1\' tl;~
ta a aline"'a I'C". § JQ do ol·ti~~, 11 d<., Reaul<l!ll('nt\' d~':--, ;:'\"1'

\·iÇ",'5. de Radi.~,difu!'ã('\. (",,"m a 1'('Ji'lÇ~'" cl<ida r~'l~~ flt"~1'L·t~· lI-;=;

91.837/,~5, ~ C'i]]culi:\dL' em funçii,,, dO} l'~'tênl.~i;) {'LI, ,';1'.':-'

Jc- F"M, da classe da cstaç~\'. t~"nf~'l'nl\' t;:jbel,l ilb" i~.\'. fi '.,.1

da pela P01'tal'ia Me n('l 3J6, .te 11 J(' lh"\'\'nibrc~ '.l\' lu:,,1. -

3 - DOC~MEXTOS REL~TI~OS A C~DA COTISTA O~ ACIOXISTA

2.0 - Dl?cli1r<lçàC'l firmada pel~,s adUlin,i::.tl·ad,'l'\~!'>. cc'nf"rm ...t ~llt'XC'

I

~.5.1 - Os docum('nt~s enumerad~s n~5 ifens 1.~ c 2.5 nao
precisar~o ser aprescritados pejas entidades que
não tenham ailida iniciddC' sllas atiyijildt~~.

_'~' ....' - \" ~~lltjJild\~s qu\·. p'll·i-l 1'C'J::jstl',t1' "'li í11'eJui,.,lI' ",,"U,>

iit(l:- c\ln~títuti':l'!:'. n ..... i.' ...'~!;it ....'m J0 ":;"~·"tin:c-"t..., do
CL'ns('~n\, d,~ SC'J;;tll'anç-J ~,,('i~'nal. m"l!l"i"J1aJ~' no
it<'m 2.3. dI:'Y~l-ã~, PI-o'·.id('ncinr t~stt.' d'''tUlJi~·I1T('l.

~t)'av~5 d0 ~E\TEL" bem c~m~ o C~"s~q"cntc \'<~1S

tr,,, ,,'u arlJuiYam~llt,., d,,::. na'Sr.1('S" al1t~';, Ja data ~'I""'

vista rara a entnc'ga da rrC'J'C'sta.

2,~ - Relaçào ..\nu<ll de lnfQrrnrJçQ('s SC'ci<lis (R-US1. c.~m~' P-(l\'d

dt" cumprirn('nt('l da le-gislaÇ"';C' traba1hi!'.til 1·('ft'J"é'utt'· à "oser
..... -ância da proporcionalldade de brasilE'il",.''5 na ('ntid<ld<~: -

I,',

EstflÇÕ('S de p(\t~nci.:t surel"it'r fi 50 kl\ - 7('('("'

te mil) "ez,('fi C' mai ...'r \'<1]."1' ~h'" Rcf~"'::l1~i<1;

F ... 1 .1 ~,,-;.ç .... 'd.~ I'" t " I" I <I "t: ; \,1 ..' 11. ,: \ , . 111' , , •

I <,"t'lli 1 'i':"" .' llldl'ot \",1"1' .--1.' 1:,'1"1;'11' I,

n,t • ..: - r:-..l.ll'.':.l':-' d,· I"":-Ill j,) ,\'1111'1 I-,'I1.j 1,',1 .~J1'I" ~L"'~'I I',

,. I \I'" i '\.'. \' I ht,., _ l Ih I \I .... i", - .: ..',-' ~,1\\;'\-\l' ,I ~ I

.' llI<!i,~I' \'all'l' ,i~' R('f"I~II~'ld:

6. ~ . 7 -

ESTAÇÕES »E R~~J~PJYl5'~ S~XOR~ [~ ~,r~ ~tD!~. ~~~~
TA E ON~A TROFI~\L.
1'.1.1

ó.l.8 - Estações classe "C" ~ 100 (ccm) \'(': .. " " m,lll'J' ra
10l" de ReferênciB~

ESUÇÕES DE RADIODIFCSÀO SO~OU EM TREil~ÊXCn [J~l!DU~!J',',....

('.1.~ _ r .... 1d,·.;"s d ..' r"'1':JlCI.1 ""IIlI'I'Ç"ll.tJd,'1 \"llt··\, I kh.

t' lu ~ j ;, ~', t' ::; ,,\I. i n<' 111'" j \,~ - ; (ll1 I '.1 \1 i 111 1 • 111 ,I '. 1 "~'

:::~':-' l' IIhlit'l \';11'''1" 'd\~ Bt·f\'I:'II'" 1,1:

\'.1.4 - E~ti\"-0~~ de 1'~'t~nl"1.1 '·l'llIl'l"·t'lh\i.\n .·I',11'l' ~, LI'..
clll~iYl·. Irl Iil". ln\·lu ... i\'l' - I \'\1 L' (mil) ,,'=~''"

maior rdl~r d~ R~fC'I'~Jl~j~:

tl.l.5 - EgtélÇ':;~'S de- r,;-ot;nçl<l ,'~'rnJ"'~'I'I:J!d.. ('I1I'l' III )·tl __

clusi\"f·. l' ~5 k\\ jncltL.,i\t~ - ~)l)l' (,jU.15 mil " '11.l1

nht',lltasl Vt'::(~S " ",,11\'1' \'<l1~)1' .it' Rl'·fl"I·,311,·iil: -

ll,l.(t - E~taç';t'~ de rL't~lIciél ,','J11r)"l'\>nJida {"nfl'c ~:; Jd~_ ''',
...~lusiyo'". c )l~ k\\', in,11I51\<' - 5 li (1 (1 t~' !lh',~ nd)) Yt'

::='l'S (I mai",'r \"nlL'l' dl'- Rl~ft>l':>l1c"i'l:

Ó.l.-<) - Estaç3('!'l classe IIJPI - :0(\ (du':t·nta::. I .\"l'':~·'"

maic')" Valor ,de Refer;nc ia:

{'\.1.10 - Estações cla-!,$(, II,~II - 500 (quinh,:ntd~l \~'::«.'"

maior Valor de Ref~r~ncia:

q llrlndo2.5 - C'el'tidã" "de- quitaçâ(, de tributt~5 fedE'J·';lS.
se trata dE' microE'mprE'sa;

3.1 - Prova da ct'ndiçào de bra.<>iJeir\"I 1 feira mcdinnt(' arl'"~;'"'~-

tAÇRC' de qua]qu('r um do~' seguinte,; .:!Clcum('ntN,: 1.'1"Itida('l

jf! nasC'imento "u .... asamcntC'l. ('(')"tifiçild(' de rC'fiel'vlsta" ti
tulo dl' elcítor, carteira p)"Qfi!-ish'l1aJ ou de jd.'ntidlld::

ou ('(1mpro\'ante de nôturalí::flção. "U de r~"conh(~~im('nt(\ de
jgualdAd~ d~ dirC'ir0s rivjs" paI-a (1~ p~l·tu~U('~('5: "
3.1.1 - ri'i1 di~p{'nsad~1 da ilpl"(·:..('nt':I('~~" dn rn'~ .. de que

tl'i:lt'a .:o item <'lcim<l. qlH'1n Pl'l'tl'ncl'l' ti,' qU,ldl'C'
ci~t~J'io de entjd~de CX('('llt!lnt~ de SCJ'ViÇ0 de "I'a

djC'difus~o.

3.2 - Fi\~;).tdc Cildilstrdm\'ntl~ - FC'I"muJál'i0 nKT-J.J~ (·\Ih· .... " ]]).-

,'m 03 (tr~5) "in!;, paríl ..."!> !-.l~ ... i\':-: qU\~ dl·,:'m ) c': (l'in('~' r.'1'
('rnto) ou m/liso das cotas ou dÇ~~~ I'QrrVhcnt;\tivilS d~ ca

ri t;J1 :oi \.'C i iil :

~ - D~CV~EXTQS REL~TJ~OS \ C\P, 'P~J~IS'R\P~R_

6.1.J1 - Estações classoo? "Especial" - lüfl(l flllj]/ \'c:t'~'" ('

maiC'l'f' \'a]or de' Refel'~Il("jél: ~

-1.1.1 -

ESTAÇÕES DE RADIODIFVslo DE SOXS E IM~GEXS 1~~L~~nS"~1

I "t.I,:.'· .....1" 1"'1:-11' 1.1 I::II.,J ,'lI .... 1',., 1','1

:;' :; l',' I ... ,'1 I' li>! J ," ')lI I ull..,· 11 I .1'" 1 \ ," =." ~ .' til.·

.t.' Rl' f,' 1'~'II'" I ,I .

f'_I.I::;

6.1.J2 - Estações de p('lt~ncia ilt~ kK. ('.l(C'lus.!y\' lil'CI
(mil e quinhfllHas) Vt'::es to maiL~l" \"i1]<'1' J~{' R"fC'I'~!!

eia:

6.1.13 - Estaçc.es d<' r\,têncjn '->'r:JI..,~· ..'n,jjJ.1 l,.')ltl'(' ~ l·.h.

cJusi" ... (' 10 k\t·. C'xtJu<.;j\"(' - ~5(lO (.111., .. mil (' l)lll

nllentas) ve::~s o maiol' ral('lr J~ Rpt'CI'~llçia;

('.1.14 - EstéIÇ(;CS dt· r,'t~llcii1 '~l'mpl-\· ..~lIdi\iil C'nll'l-" l(ll"h". i~

C'lll~i\'~ (-'25 k\l'. L'x~Ju!;i\"("' - =j('l(l(l (fin,,· I[IJII

~('b 0 myi0)' Valol' de RcfcI'~ncia;

11.:.' - ,' ... \.11.'1'· ... ,'"I .1I,.·lt·( 1,1,' .... 1101 1I\,"i'-' ,'11.1.1.1 1'.'11 ill "I 'h' :111

";. Il·1.'t,·m-"""'1 Ç,.,i.l l\,'\'.~ '\·lh<·'~·'~' 'ti r'·I·U'\ ... ·,,', ;." .. ,~.i\.r~clara~~D assinada p~r tod~B os Jirigentç~, conforme An!
x,;-. ]]1:

PI· ... '·i1 .iiJ ~."ndiç~.' ,1\' l'l,l .. ill·ll,' nat.', ml'diflnt" il'~I"'~l'l~
.' ,i " .:lI' 'lu.II':lIl"l· \1111 d.· ......·~llllll.· .....l",-unh'll1.':-': ~·\·I·l Li.,,' J~~

n,I"~-iml~n1,, "IJ ,,-,1";"111,'111.'. ,','11111('.1,1,' d,' 1\'~"I·,"lfot'l. IJtu

I,' ,-te 1'1.'11,'1' .•~,\I't~'iJ'.1 f'l·"fl .... )"Il.ll "\i dI' J.:I~'·rl1 Jl1ild,':

Fi('fI JJ~p~'n:-"ld., ,1.1 .11'1\· ... l·lltil';j" .i;t r r,'\',J ..1,' 'llh'

tl',1tíl " Itl~m i1111l'1 i"I:_ 'llll'm rl'l t~'l'1í:.~r 'lu;~jl'"
Jirl~t i,'., de ('!lI i'.i.I.1l' .1.; 1, ....'rut"I;'tC' d~, f'''r\'iç~' .1\'

I',l,j i "J j fU$/i ,,'.

C'~~rti.:l,~~' .:I,'" Cill·t,~ri.,s J11:..tl·ik>uid,'I·l·:; (,,:j'·i'i:-., CI'imlnilis ~

j~ Pl-~t~st~~ Je Titlll~~. J~:-. l~~di~ d~ l"p~id~l1~ja n~" ~l

tlmQ!; 5 (clnc~l i\110S. ~0m ~s~im das Jo~nl idddp~ ~11Jr ~xrr

Ç,l ...'U ha.ld e"~l'~~ij,(l .. n,' ml~!-om,' r\~I·fl,,j(l.•lt)"ida,"-It~~ ,>(",'n~ml
ças, c.,.m('l admini::;tl',ldC'I·.

Pro .... a d~" cumrl'imo:>nto das C'bd~aç~~~ e]çit'o't'ai!'>. II\c-diante-
;: .... rtidàC' f",'rnecida pC'1a .Tu!'>ti,'a EI"'it('lral;

~.3 -

~. 1 -

... 2 "
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., ,,'I" ,.'11,,\,1"1',]<1.' poli ,I

;'ul'.1 I ~ .1 \. :1 \' .1.' E.i i 1 .1 J :

",; 11 \I 1 .'. ," .' \' i ~ ~.. n t" II ,I .I ,I 1 il .i oi até atingir, no mínimo, o t('ta1 d(\
côpiral <'::tigido r'lra o t'lDP"'>(,lltjjm(,ll
to;

A (lE'I"'STR"Ç~(l DE DISP(\:!iIBJLIDUI.E DE RE\.':fRSilS FIX",:\CEIR{\S PilDE

RÁ SER n:IT,\ D' Sf:~l-IXTE FOR~U:

:.1 \,... ~........~ .i,' ,'!li id".ir ,lin,i<l 11<1.' "\'·'U1,I11t,' .i.,
1'c1dil"'dlfLl~'~":

-.1.1 - QUllld ... ,' çapitdl !'l,,'idJ ..ia \'l1tiJ<lde f,'I' ieuaJ

~ur~l'i01' H~ Talol' d~ cdpltcll mínimo rxigid0 prlT'a
l' ~mpl'l'('ndimt'nrl' ~ ('~ti\'i'l' tl't!lJIt],"ntC' jntl"gl'illi::~

.1" \'U PI"l,\·jsta. n,'s <lt,·::; (",'Ilstitutlv"f'. a int\·g.r~

1 i::açà,.... at~ il data d,' ,'ntrilda \~m funl'H'n<l~I('nt" da
('::> t açã,"'l:

7.I.l.J - r"l'\'<l dli' d('p,~sit0. C'm ban,-C' 0U ('ut)"'"
institulÇ,IO flnanL'cira, dt". Ih" rniniml'"
50r (~inqu~nTa r~r cenr~) J~ vdl~r cor
I'('spolld""ntt" a" ('apita] e'xi~iJl"' rara o
eompl'l"("nd i nh"'O t o j

OBSERrAçÃO: Se fi l;'ntidad.:o pal·t.i<·ipal' de' mais de

um Edital devcI·~. para cada ~m delt's. arr('s~nt'".'l.!".
al~m do dep~sitQ de 50~ (cinquenta p~l· cento) do
capital. minuta de alteraçãl\ dos at0s cconstituti
"'''-'5 onde' c('nste {'o aumento do carital social de
mais ~ va]~r do ("apita] mínimo ~xi~ido rara cad~

um dC'~ seryiç(l}; pl"ll'tl"ndidl,",s:

7.1.:? - .Quandl\ Q ("apit.11 s\,~lal f('ir inferlDr capital

mínim"" exigido rara (I o."'rnpreC"ndimentl' o~'fQr igual
,"'u $Ureri0r, mas nàl.... e'stiver tC'talmente intl',!?l'al!
zado, ne'm prevista a sua intPgrali~aç~o at~ a da
ta do inicio de funcionamento da ('!';LaçâC':

7.1.2.1 - prDva de dt:p<;sitt~J ~m b{JnCL" ClU outra
instituiçãCl fin<lnceira. dc. 0(' r:tÍllimo.
50% (cinqul.'nta por CClltO) d(l "aI"r CClr
resf'ondente- aQ capital exigido para o
emrl' c{"nd 1men t \);

7.1.~.2 - dem"nstr~ç~o·d(' disp~ni~jlidad~ dt cr~
dit'" bancál'io t.~U d(' ~.al·antia dC' fina·n

ci~mcnto. feita arrav;s de d~~umellt"s

fcrnecidC'ls pelas insritllic;~('~ r-r';rI"ÍBS
PU de financjamcnt~ c~nc('dido r~l~ fn-
brit.~antC' d(ls I?quipamí'llt,~.r,. ·de' f~~I'lIld a

cL.,mple'tar o " ... 101' do ..'apitaI m"n("i\~na,io

n,., subit\~m •• nrl"l'i(~I'. atl~ .. til1~ir. IH' nri
ninl\'. ,,1,,1;11 ,tI.' l."ill'Jl,lJ "'J~II" .;f~

" "1111'1 ..• .. Ihl i 1111'1\1 \': ': fS#!!J

- "\" t.·jlS,' '.1" "I1II.i,ld.- ""("'1."1IIilllt" dI' ~'·I·\'i\'C' dl' I;Hlj'~~I-,..".,-

-,:':.1': ~u,lnd,'" ," "II'II,il '.-Ll\"l.ll l,'1.lll11'·l1t.: itl1"l'I',lli:.ad.,

1,'1' iJ.'.:ll.lJ ,'li o.;u\,C"! 1.'1 ;1 ~\'nl" ..t,,~ \'(lll'I(,'" f\)"dd<'~

11 fi P'''''"lri.1 \1(: n" 3111 "':;, I'ill',1 "ilda uni ,i<
"l'l·,i~,",. <I,'I',·!,,'idil d,1 qUiln1 jil l'xi~ida rill';l " n,~\·(\

l'mp""l'lhi Inll'ul L'. il ("111 jdildL' fl\',1 iS,'lllil dil ,i"nt,'Il"

1I'lI,.I<~ dL' ~1j""p.'nihi]jd.ldl'" d,' 1'C','lll':-;OS fitl.IIH· ..... i-

7.3 - SendD ~ rr"r"nenr~ uma fundaç~&, cx~cutant(' do ~~l'viç(l d('
radiodjfusio ~u nio, a c~mrl'~vaç~~ d~h l'r('UI'};0~ r"dcI'~
~E'r feita de uma da::> seguint('s mal1('jras:

PRJP.1E1RA:' a) r"ova d·e- dCp0Sito. em bHnCO L"U C1Utl·.l 111~ti

1 11 j <: ",' I I 11,] 11,' " I 1.1 .1,'. n."' 111 i 11 I li·' '; \' I " I I:"'~
t ,I P'''I (-,·Ilt ..,) ,i,~ \',lIL'I- ('L"'I"l ,· .... p •• nd,·nl.· ,I" ~
'"11.11 L'XIe.i<i," ~'ill',1 ,','mpl'C"'lhilnJ"lll,' L',

b I ,i l' 1I1,~ 11'" t I .IL.I <' d.' J I "'1'" II i I, I 1 1<1 iI J,' ,i ,. ( 1 ,.,\ I 1 <'

b.ll"'.;1 I'''' ,'lI ,i,' !::.II"oIl1' I.l .1 ..' 1111 .• 11,1.1111,'101.',

1','1 1;1 d 1 I'il\":" .i~' Jl"-lIm~'lIt ~~ .... 1,'I'lll'< i ,I,'", ~',·I .. :-
in"ljlul~';::"'''' ~'I·,~rl·1'1;' ,~ll Jl' fllJ.ITh·I.llIh·l1'L"

~01l~('did0 r~10 1.lbl'i~;}nt(' J0 .... "q\llr.lnl~1110"'_

,~\1 i11I'!I"':~ d," <'UII'l':-' nll"i,':- "1U~' .tL"n:'~11""11 <'111

",~mrl,"'m"'nt'l"'-.~,,,, d<' ,'.11"1' tL~lil] .:I." ,';lI'lt.11 ~""..!.

!:.id.~ r,ll·tI .' ~·mrl""<"lhiimcntl."',

s[\~r~n\: rl""\';1 ,i(' dl~r.~!->it". l"'lll banC"l' ('LJ "'ltl·,1 in .. ti-
tlll(;~ finan~~il·.I. J", t0t~] ..1C1 V.II~I·

r~"J~llt~ ao caritd] ~xi~id~ pnra 0. ~mrr~~n

diml"'nt~~.

;.~ - 05 fillallçidD1Qllt0 ~~m ~~ fab1'i('dllt~s d~~ ~qujrdlllçnt0~

..~.:-.m .('~tah('J('c"iml'nt,~s dr cl';dit" naciC'nai ... ll~'~ rL'..1o:'l·~~...

':-"l1rra'tadl~s pC'I' pnl:;L'" sup('rjl~1" <I .I" (de:;1 <tnf· ... ·

~ - QrADR~ CO~PLE~EXTAR À PROPOSTA

5.1 _ .\ ~"'ntidad(' d('-\,crá aprc!'õent(l)-. em cClmpleml"lltd(à<... ~ sua rl-<~

f'''5t.1, ('\ quadrC1 ( ..\n(':\,:C1 ,,)~ p::t.l'a C's fins das <llfnt"8s a. b~
c. d. e ~ f d0 § ]t do artig(l 16. d~ Re~ulam('llTo Jos-Se;
~iç~s de R;diodifusãD, com a redação qU~ lhe fC'i dada ~e
1.:- I1ec)'ct('l n~ 91.-;37, de 25 de outubn~ de 19'5.

9.1 - Para efeito de pr.enchimento dClS itens 7 e ~ do Anexo t,
c~nstante do ite~ anter~or. a propClnente:

c"':<n.sidC"l·andL" '" in1:eres!';e naclL~na] e a final id.1,1~~ edu('i.ltí
\'<1 e cultural do s~rviço d~ radiodifus~o dev('r~ ela~orar

&eu~ prD~)'amas infC'I'matjvos, educativ('l~ (e a(l ~i\'C'I. bem
comC1 a puhlicidade comercial e'o s~rviço n(lricj~sC'. d~

f0rma a contrjbuir para o desenvolvimento da Kaç~~. atra
~~s do ap~l-fciçoamentc integral dC' hbmem bJ'asi]~ll·O.

0bservand~. ~ntre ('lutros, os seguintes crít;rjos:

9.1.1 - rrefer;ncia a tf"mas. autores e int~rpl"C·te:. nad(1
nais, a fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolvimento das ~mrr~~as rr~d~

rDras na('ionais~ com a ('(1n~C'quentt" .,rorl i:lt;';JCI d"
mer~ad~ de trabalho ]igad~ a tQdas dN ;\tj,jdild~b

at'tist iças:

~'.1.2 - respeito ~5 dif~renciaç~cs regi~nni~ J;I Cllltu"a
brasilcil·a. rl'(1curando rc]aci'''llá-]a~ seu pro-

Pl' i ("I "<"nt ('), tL";

',II'ltal
(,....... ,.. ] 11,""'.

1 (I _ IHSP('SI\;ÓES FIXI.IS

u.I • .J - tid .... ,ilcnid.l,l.· ';,1 i111,·I·m.l~·.~ •• " ,~I:l""\"I'\:llll·I,I.

rllbll.~idil,i,', ,~" '·l'lll .. iri,'·" \'tl~',;"" indj"r"II""~-
;1 .'l~q,";\" j" r;It>I)~,~ \' J.' c,"n""~1\tlidl..'l.

10.4 - O Hjni~tl'(', d(' Estad ..' das ~C'munic"aç(;es r ..... d(... ,·i~ autt'I'I::ar
3 jllntada de Jocum~~t0" 8~ rroces$('\ das rr~r~ncntes

det~rmin~r seu r~estud0.

'-~'LI • .' - m.. nuI'·II"·'~<' ,j,' .·l'·\,l,i,~ ~çn'id<" ('tj('",~. m,,'r,1]

,. \' j r,':

10.1 - 0~ d0cllnl~nl~" dC"vel'~~ ~~ •. arl'e~elltAd,;""'. rl·ef~l·ençiallll~~

t.:. em ~~I·i!:inili" Il·1:;\·,· ..... f,ll"ul1dd .. il re-rt',~Ju..;~,' f"t.~!-o

t.~ti{"rl. d\'~d,' qu." .1" (':1'1.1'.; S.",irlOl f1utl"'l1tiradil!'> (' I,'~{=
\.~ i "':

10.2 _ .\ <1ç('itil("~<'d<l" pt"<"r," .. t.l~ l1ilo~ in1r1 iC;Jl':; na 0hJ'i-Çt1t<'1'if'-

di1dc- da l"'ut<"rga. p,d"nJl' .' [Jital ser ("illlC'l"'Jild~~ p",. in
t~res~~ d~ AJminj~tl·~;~0. m~Jiant~ at~ d(1 Mil)i~trCl da~

c~munjcaç~{'~. 11C'~ tC'I'm~~ J~ arti~~ 1~ d~ R~~lllnm~ntC'

d~~ SC'rviço~ d~ Radj~difu~i~. ~C'rn quC' a5 pr~poncntrs

tenham dircit0 a qual~u~r r~l"]dmaç~C' ~u inJ~ni=aç~Q.

10.3 _ c",n<.,tarada falta L"'U incC'rnõ·çà,... na dC'("um€'ntacii~) q'ue ac"l"'~

panha a rrClpL'·~ta. co 1"E~TEL pçod(,l'á C'L'n,~edl<'r UI1l ):Ira;:0 de
até 15 dias à prÇlpl~nt'ntt' rara ~urri-la.

10.3.J - XL'S E<;tad,'~ ,;j .... '\mil::ona~. Acre. P.II·~. RL.. nd';nia
(' nL"'$ Te.·rit,~r'i.",s d~' 4.map~ e RC'rililllcl, fi" <~""CE>-

\;ã{\ da!'. c<qnt<.Ii~.d<",':, citadl."=- E<;to.d~~", (' -pr.az.C'
poder~ ~~r d~ ~tc 30 Jia$. a çrit~1'10 do

DEKTEL.

QUillhi<' ,~ "-',lrH.d si:','j,11 f,~l· illf~'li"l'

I1lJIlJlTl<" e,jcid~' p<l1"il" ,~ ,'mrr-,~,,"'ndirl,'ntL'

urna da!' "1'\0<'5 ill:>.IÍ>"l' jndi';ilda~l:

PRIHEIR'.\: (1) prlwa d,... d'·r.~};it(l. C'JlI Dilll{"C"' "u \'m I.~~

tl'a instituiç~o fi 11i1 11(· C'] 1',1 , d..... n,~

mjnjrnL~ 5('lf.: (cinqu ...·nl<l r(\r ,'('ntL') dr>

\'all~r ('{1rre~ri:'ndC'nte dC' f'ilrita1 L"xi
gldo rara·nl."'v<"' emrr('cnJim('nt,"';

b) nlinuta d(' a]leraç~o d0h at .. b consti

tuti,·os para C'le\'açãt~ do capital so

cial, a 5('1' aum~ntnd(1 de Ilidi::. (o \'a
]Clr ~("c('s!';á:ri" ri3ra (\ n""· ...' C'mpr('cndl
mento, na qUill ('Clnst ..... que' a '>ua in!.;
grali~d<:ào t(ltal será efl'ti\·dda at~

a data pl'~\'i5til péll'a í:I L"ntrada em

funcionamC'nto da ("staç.lo:

SECUKnA: a) prova de dE'p';sito, em hi:ln'("C' ('li 0utra

iT).sti tuiçãCl financ ci ril. d L', n," mi rl1
mo, 50% (rinqucnta pOl' Ç('nto] de< ,;a

]"r correspondente ao capjt~J e',i~i

do rara CI 11.'\'" ('mrl'('("'n,iilDent,':

b) dcml.. nstnlçào de disp_'ni"bi Jídad...... de

('r~dít'"o h'1n(",;"i" (lU Jc g~I'.:Int"ja dr
financiam~~nt<'. f('ita <Jtl"il\'~~ Jp d('t"'u
rncnros fCll'nc<·idC's f'Cln" ln~tlluíç0(';
pr;~prias l~U J{" fin ..lncidUicllt .... ç~"'n('('di

do pelo fal:>ricant~... dC'-l; (''1tlir'lmi.''ntC'~~

de f0r~a a CQmp]ctdl' 0 'aJ01' ~0 ('api
tal nlC'ncl0nad" t1t.' !-.uhite-m iint<~I'iLlr:
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111'", I .11,,11 "'f' .I ....... i lIoldlll, 1. I I PII''''1"111 .llll \,[ ... I
I

Il'gd J

,lX!lU II1

,lI lldP 1" ......... UI ,I f'nt idildl' ;llll(J1·i.l,t~.i.(l P;II';1 l',pllllilr

v llw ...n;" 1 lpll de .. 1'1'\ 1< [' !lO lI1unit Ipi,; dtO

{llltll1 il' i )lill a qllt" I (·r(, ...

I' (jlll' 11 ill I (·.\(·ct'dt"'; I j nd- .11 ll,~l" 11,\1' ~ 1 f'i p.\llll I t!.! ti i 1 "C ,i'l de C'lll r'd I'I\t I d,H!!

l'\(·('\ditll~" do mt'~1l1n t ip" fI .. "'1>1'11" d., 1;ldl"dilll~.'I" 1l1l111i{ iJ1l"

clf' Ill'm rlf' 0111 r ,\"" f'Wjll~'

IlTllllli('i pi 11 .FI qll" ",>(' 11'1 ( I" 11 I di t ;1] I

dv Jarli(,difui>ào. l'm munj(jpic.•.., (]i,.·" ... n .... f'm \·\.({-' ... ··d • .1(1'" lil1liM
tf'S (ixad" .... no 1l1'tigo l~,dn nt'ft'l'll)-!"1 n{'l ~\l'. clt, 2" (k ft·\'f'lf·j·

r'(l'de 1 0 t,-:-. m('smo ql\(' il Jll'~)pl)nl'nl(' \'l'nh,1 d ~PI t'lJnt p mplilóa t('m

out org'l:

bl 118(1 t'srá{âo.l OI' p:-'L'i'ci{'io de. manc!;ltfl l'lr,j·i\,(l

que Iht::'(sl aS.<,;t'gur-e lmtlnjda~f.· pLlr·Jdmen1.i'-ir, nf"m F.:'lêl<:p1m) ('d_q;~1i cJe

supervisao ou aSSt'S50t'arnf,'nto lia Adminj,Slrilçào P(lbl i( ,t. dn 'IU'11

decorrll foro cspcr.l::ll.

-------_._--------------
dl'l 1.1 t .1 (m I qlll'; .~

(1..,1 dol

r'e (} [di t il1 I

tf'5 fixados' no artigo 12 do Dl"{,I,.. ifl-lt'i nP :l,'ll. dt, 2~ (h' 1'1'\'I'II,j

ro tlr' 1Q/1;. ('".150 venh., .1 seI' (."0111 (Ompl.Hla (11m iJ Ulll (1r'IP';

b) n('"hum sÓ('in intc'gr';J, (1 quadt,o ~Llcipt ;1,'io dI' pu

tra e),;f'cut''lntp. dQ IDPsmo t'jpo dE;.' st"rviço dt' ,-adiodifllS:l<I. Tlll mllni

.~.ípio de rH'm rk ou-
(município a qUI' se' rrfel't' o f.ditnl)

traB empre-;,;as de radiodifusão. t'm m4Ilil'{pio5 divr'rso::;. em f'xct'~::i(J

aos limitl:'s fixados nQ artigo 12 do Dil-'Cl·f.'tu-Ltd n Q 23(), df'·2~ de
fevereiro dp 1067, mesmo que a pf'I"tendf"n1f" \'enha a 5et· (;ontf'mpla
da com a outorga.

(lOC.'ll)

(j ocal) (duta)

,,\Ex() J \'

ANEXO II

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Departamento Naclonal ele T.I.camunlca~

FICHA DE CADASTRAMENTO

-'--'--"-'-

/

DEMO~STRAÇÃO DE RECURSOS T~CNICOS

I.. T~~SMISSOR PRINCIPAL

1.1 - fabricante:

1.2 - tipo e/ou modelo;

z - TRANSmSSOR AUXILIAR

2.1 - fabricante;

2.2 - tipo e/ou modelo:

3.- SISTEMA IRRADIANTE

3.1 -fabricante;

3.2 - tipo e/ou modelo:

8 M RESl NelA ATUAL DOIA) DECLARANTE

j'('ótlO
'

(local ) ( data)

c- COTISTA / ACIONISTA I ADPdlN!STRAOOR

D -FINALJOADE5 JUNTO AO o E N T E L IA5SIHAU COM "li")

(representante legal)

t.NE)(O V

~. TIlA"";F

, TV ]

~~ ""9.c~~~~e:o======EJP'":!:E·i"',·q·
O 7- 1''''1.11I5'' Dr. eOTu/.~5 O

O

o
3' t.I'JI:O"A~';,J OE P R'GtNTES O
".APoROVIlÇÃO DE PfU"':'URAUO'l O

1- Il(Nov"cl0 OE OUTORGA OE

~.· ... , .. c,,~o CtlU .. l ... ·c ..ol-l',..~o .... '''M.<_tl.. ~x''l

CCT,'·. O . "',)IIIS''''--'=O''--- -.1

I~='~:':;~:'i,:·:~~'::;:~,:::-:·:·::':;õi-,,-i"..C_-----.---..~-----j
L»'~"'J..IO"'1 J'H. ,,~.. ,~j.'·.I·,.~ ...-. r-""---' ------
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Ate.c!, ~af:lente.

a~ Diretora da Diretoria Regional do DENTEL em Our~t1b •

Rua Des. etávio do Amaral. 279 - B1gorrilho - 80430

1988.de

12.09.88

KI DEQUECHE

Brasília, 20 de Setembro

Me - DENTEL

RAD - SEM

PROCESSO N9 ZgOOO.006507/88-l9

Tendo em vista o disposto no capítulo II! do
Manual de Orienta9ão Jurídica, aprovado pela Instrugão Interna n9
4961, de 02 de Outubro de 1981, encaminhe-se o presente processo

ã Diretoria Regional ào DENTEL em Curitiba/PR
que,' 4he fará apensação das propostas pertinentes ~ efetuará est~

dos.

Pelo pl"esente informamos 'a V. 80.. que' f'oi publi
cado no Dlá~io Oricial da União de 02 do corrente, o Edital n R 2727
8a, referente I! exploração do serviço de 'rndiodif'utlõ.o de aons ' e
imagens Ctbleviuão) neasa looalIdade.

Outrossim, comunicamos que o prazo para entre
ga das propostas, nesta Dlr~toria, inBtruIdas com a documentaçãoexi
gida pelo edital, terá inicio no dia 18/10/88 e término a 01/11/B8~

Desta torma, solicitamos a V.5a. B gentl1ezn
de divulgar o mencionado Ecli tal entre os ógaos da imprensp local ,e
outroB m.eios de comunicação.

Sr.Prefeito Municipal de Toledo/PR

Edital para instalaçio de CIl.!B-BOra de radiodifusão

(encaminha)

1
TEREZA F A

S':ndereço:
lImo. Sr.
Prefeito Municipal de Toledo
85900-ill~Qf!!!

U~CIO. COII IIAI. DE B% DO CAPlTAL(NATURAIS ou ~ 'IMUHIC"IO DO 21 REG.ÃO"OO
. DOIIICll.lAOOS) SE NECESSÁRIO USAR o VERSO ~ EDITAL EDITAL

_.,:..artCN•• IOU Il COIWOlII". I) -CAtO -NUJle....1I-aS 'AIIA A .,.. i.t NAT. DOM NAT. DO"

!II'A ENTlDAOE I'OSSUI OUTRA OUTORGA NA IIEIIIA LOCALllll- S... HÃ O /nPO DE SEftVlÇO

!IDE!

,
~.O.S OOS saCIOS INTEOft;ANTEI 00 QUA~O SOCIETÁRIO DA ~ROPONEN-
TE e: PERTENCENTEI A OUTRA CONCf:SIION'ftIA OU Pt"U'SSIOHARIA, NA TIPO DE SERVIÇO
.~'''A LOCALIDADE

!..~:T~ ~E:I:::::N~~~HT:~:~ESOO~A~UA::CE~~I:~:I~:TE~:~I:O~TIPO DE SEIIV~
MÁ. IAS lIA MESMA LOCAUOADE.

.,

111' EQUlP....[NTOS UTIUlI.OOS: TRANtullSOft 'IlUNC"AL. NACIONAL ESll!MG[lllO

T'IIIANSMIIIOJl AUX1LlAJI NIClOlW. D'IIlANIE"O

IIITE'" nUtAOIAHTI -. IST_

ItfEftCENTWlL pE TEMPO DE PROGRAIIAÇÃO DIAftIl""ilEFEftENTE A TEIIA.
%AUTO"'. E I"TEIt~"ETE. NACIONAIS. -

uJUtti-.;.'" ~"IAL IIOS "<ali....,,' Df "ÚSlCA I'OPULiUI: illl·.UMt) tlf to% Dl '.Ú'ICA.•• lo. aI. t .... .

I~TEIIPO DUTI~ADO "O SERViÇO MOTICIOSO, DIARIAMENTE, EII RELAÇl:O
.

%1AO TOTAL DA PROUAIIAÇ+O.
uXI.i.c,,, LI."'L: .,....1l1li0 .%)

r'PR~XO DE ..hUENTA~;'O A'ROVAÇÃO
ME SE"

'ROolr.TO DE DE LOCAI$_
( ••u:r.o : _ .,111:, J

I
MES E!IF~XO PARA ENTRA0.. EII FUNClON....ENTO EM DEFI NITIVO DA ESTAÇÃO I' •••,.0: .I••1:&1& I

11 r , r1Ícro Região Econêrniça Lstadual

"'·Paro os fing do dispos t o nes t 35 condicôC's. ent<:>:Hh:-se CCW0 Tempo
de I' rog ramaç ão Diário de emissora do radiodi f"llS7iO Co pC'Tí(l~]1J de
tempo do transmis5ão inintqrru;lto. compreendi.do entre a entrnda
no ar da est~ção. coincidente com o início de 5U<i l)rogra.r~;:ç?io h~

!li tua} e o término das t ransmissõc5 no perfodo o c-oind df:'ntc coom

n cni.:erramcnto dcsf' a meSIDD programaçüo.

, --./----.!_-
( LOC"L I CDJoT" I

C1tt:~ItUt:IIT"H'ff Lr:O.... )
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a:

n~ 638/CTA4

Diretora àe. Diretoria Regional do DENTEI. em Curitiba

Rua Des. Otávio do Amaral, 279 - BigQrrilho _ 80430

Sr. Diretor da Rádio Uniao de Toledo Ltda.

Edital para instalação de emissora de radiodifusão (encaminha)

MC/DENTEL
DR/CTA
SRAD
PROCESSO Nº 29000.001046/88
JUNTOS: 29105.001046/88; 001049/88; 001050/88; 001051/88
EDITAL Nº 272/8B (TV em Toledo/PR)

INFORMAÇÃO N' 279/CTA4

Pelo presente informamos a V.Se. que foi
publicado no Diário Oficial do. União do dia 02 do corrente, o
Edital n~ 272/88, referente à exploração do serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), nessa localidade.

Outros5im, comunicamos que o prazo para
entrega das propostas, nesta Diretoria, lnetruIdas com a doc~

mentação exigida pelo Edital, terá infcio no dia 18/10/88
término a 02/11/88. .

Solicitamoc a V.Sa. a gentileza de divul
gar o mencionado editeI.

Atencio amente.

TEREZA FIAL OSKI DEQUECHE

Endereço:
Av~Parigot de Souza.322-Jd.Porto Alegre
85900-TOLEDO/PR

MC/DENTEL
EDITAL N' 272/88
(TV-TOLEDO/PR)

TERMO DE APENSAÇÃO

PROCESSO N' 29000.006507/8B

As propostas entregues nesta Diretoria Regional fo
ram numeradas da seguinte maneira, observada a data de apresentação:

PROPOSTA N2 01 - JM-RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. apresentada em 26.10.88,
protocolizada sob nº 29105.001046/88

PROPOSTA Nº 02 - RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PELOTAS LTDA. apr~

sentada em' 27.10.88,' sob o nº 29105.001049/88

PROPOSTA Nº 03 - TV ALIANÇA DO PARANÁ LTDA. apresentada em 27.10.88,
protocolizada sob o nº 29105.001050/88

PROPOSTA Nº 04 - RÁDIO E TV INDEPENDENCIA SUDOESTE LTDA. apresentada
em 27.10.88, protocolizada sob o n!! 29105.001051/88

Nesta data, apensei ao presente processo as refe
ridas propostas, que passaram a fazer parte integrante do mesmo, até
a ocasião da outorga.

E, para constar, lavrei Q presente termo, que vai
~or mim assinado.

Curi tiba, 03 de novembro de "!-saa.

== ALVYRP~~L~ \
Assistente do Diretor

Analisando as propostas apresentadas r ínf'ormnmoB qu,,,,
os equipamentos indicados pelas proponentes ·no ane,co IV d~' seus res
pectivos processo, atendem o que dispõe o item nG V das Condições da
Edital.

Curitiba, 14 de novembro d~ 1938.

-"---'i1~~'ENGº MAR LO Jr/SÉ DUDEQUE
Chef da SRAD-resp.

MC/DENTEL
DR/c1'A
SRAD
PROCESSO N' 29000.ob6507/88
JUNTOS: 29105.001046/B8; 001049/88; 001050/88; 001051/88
ASSUNTO: Editàl n' 272/8B

PARECER Nº 180/cTA4

EMENTA:

Convocação de interessados nê. execução 13.13:::[.110

ração do serviço de radiodifusão de sons E 1,m~.\
gens, na cidade de Toledo, Ests.do do Parana.

Acorreram ao chamamento do Edital acima indicado 28 segujntes
entidades:

A) JM-TV RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.
B) RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PELOTAS LTDA.
C) TV ALIANÇA DO PARANÁ LTDA.
D) RÁDIO TV INDEPENDÊNCIA S~DOESTE LTDA.

A proponente RÁDIO E TELEVISÃO EANDEIRAl(lTES DE
LTDA. tnstruiu sua propo~ta com as seguintes documentos l'

FI. 01 Requerimento dirigido ao Ministro das ComuFlicao;ôesi

FI. 02 a 11 atos constitutivos e eventuais alterações com a:;: resp8cti
vas comprovações de arquiv.amento na r~partiçãlJ competG-nt'.Z':

FI. 03 clá~sulas exigidas pelas a1ineas ~J ~ e ~ do § lº do art,
14'do RSR;

FI. 25 Dec1aral!:'ào f'irmada pelo administrador de que:
a) não possui a entidade autorizaç.s.o para e~~plor8r o mE:"3IDO
tipo de serviço, no munic;ipio onde se pretend8 in::;talcll' a
estação e que não excederá os 1illli tes fiRados no arti.r!,ci 12
do Decreto lei n!! 236/67" caso a proponente venha a s~r C(I\1

templada com a outorga;
b) nenhum sócio integra o quàdro societâric de outra e:u:-c1.J
tante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no munj,C{Pio
onde se pretende instalar a estação, nem de outr.;!.:;! ·~mprc82..J
de radiodifusão em municipics diversos, em excesso aos!"I
mi tes fixados no artigo 12 do Decr-e'co lei n Q 236/67 ~ ~21'::C'

a proponente venha a ser contemplada com a outorgo,

F1. 09 e 28 comprovantes de que a entidade possui os recursos flnancei
ro y exigidos para o empreendimento i

FI. 12 a 16 minuta de aI tera-;oÃ.o contratual ou estatutár'ia para a l;.levG.
çâo do Gapital social, a ser aumentado de mais o valor pre
visto para o novo servi~Oi
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Fl. 33

Fl. 39

Fl. 34 a 40

73 a 76

Fl. 26

Fl. 03

FI. 33

Fl. 34 e 35

Fl.

Fl. 09 e 20

Fl. 09

Fl. 19

Fl. 11 a 17.

Fl. 32

A proponente RÁDIO TV INDEPENDÊNCIA SUDOgSTE LTDA .•1n~
sua proposta com'.OS· 6,eguintes documentos:

FI. 01 Requerimento dirigido ao Ministro das Comunica~ães;

Fl. 02 a 06 atos constitutivos com a respectiva comprova~ão de arquiva
mento na repartição competente;

FI. 03 e 04 cláusulas exigidas pelas alíneas ~, E e ~ do § 1 do art. 14
do R8R;

FI. 09 Declaração firmada pelos administr~dores de que:
a) não possui a entidade autorizaçao para explorar o mesmo
tipo de serviço, no município onde se pretende instalar a
estação e que) não excederá os limites ~ixados no artigo
12 do Decreto lei nº 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorgai
b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra execu
tante do mesmo tipo de servj.ço de radiodifusão, no munici
pio onde se pretende instalar a estação, nem de outras-em
presas de radiodifusão. em muniC1pios diversos, em excesso
aos limites fixados no artigo 12 do Decreto lei n g 236/67,
caso a pretendnte venha a ser contemplada com a outorgai

Fl~ 02 e 26 comprovantes de que a entidade possui os recuvsos financei
ros e?igidos para o empreendimento;

Fl. 28 a 30 recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

FI. 31 e 32 quadro complementar à proposta, conforme item 8 das Condições
do Ealital;

FI. assentimento ~)révio do Conselho de SÊ:guran~a Nacional (dis-
pensado, b=:mdo em vista a extinção do C.S.N.)

Fl.ll,16 e 21 prova de que os cotistas são brasileiros;

Fl.1l,16 e 21 prova de que os diretores são brasileiros natos;

Fl..15,20 e 25 prova de cumprimento das obrigações eleitorais dos diretores;

Certidão dos Cartórios Distribuidores Civeis, Criminais e
de Protestos de Títulos dos diretores;

Declaração dos diretores, de que não participam da direção
de outra entidade executante do mesmo tipo de serviço de ra
diodifusão a que se refer~ o edital, no município onde se
pretende instalar a estaçao. nem de outras empresas de ra
diodifusão. em municípios diversos, em excesso aos limites
fixados no artigo 12 do Decreto lei n!! 236/67, caso a pro
ponente venha a ser contemplada com a outorga e que não es
tão no exercício de mandato eletivo que lhes assegurem imunl
dade parlamentar, nem exercem cargo de supervisão ou asses-
soramento na Administração pública, do qual decorra foro
especial.

estação e qüe nao excedera .os limites fixados do artigo 12
do Decreto ~ei n E 236/67. caso venha a ser contemplada com
a· outorga;
b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra execu
tante do mesmo tipo de servir;o de radiOdifusão, no município
onde se pretende instalar a estação, nem de outras empresas

de radiodifusão, ·em municípios diversos. em excesso aos li
mites fixados no artigo 12 do Decreto lei nE 236/67, caso
~ pretendente venha a ser contemplada com a outorgai

comprovantes de que a entidade possui os recursos financeiros
exigidos para o empreendimento;
recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

quadro 'complementar à proposta, conforme item 8 das Condições
do Edital;
assentimento prévio do Conselho de Seguran~a Nacional (dis
pensado, tendo em vista a extinção do C.S.N.)

prova de que os cotistas são brasileiros;

prova de que os diretores são brasileiros natos;

prov~ de cumprimento das obrigações eleitorais dos diretores;

Certidão dos Cartórios Distribuidores CÍveis, Criminais e de
Protestos de Titulos dos diretores;

declaração dos diretores. de que não participam da dire~ão

de outra entidade executante do mesmo tipo de se'X'"viço de
radiodifusão a que se refere 6 edital, no municipio onde se
pretende instalar a estação, nem de outras empresas de radio
difusão, em municípios diversos, em excesso aos limites fix;
dos no artigo 12 do Decreto lei n 2 236/67. caso a proponente
venha a ser contemplada com a outorga e que não estão no exer
cicio de mandato eletivo que lhes assegurem imunidade parla-
mentar, nem exercem cargo de supervisão ou assessoramento na
Administração Pública, do qual decorra fora especial.

FL. 02 e 64

Fl. 65

Fl. 66 e 67

Fl.

Fl. 11 e 12

Fl. 11 e 12

Fl. 61 e 62

Fl. 13 a 60

Fl. 63

Fl.12 a 14
17 a 19
22 a 24

Fl. 10
A proponente TV ALIANÇA DO PARA~Á LTDA. infir;fu B...$-f propo~

ta com os seguintes documentas: ~y

FI. 01 Requerimento dirigido ao Ministro das Comunicaç-oes;

FI. 02 a 08 atos constitutivos com a respec~iva comprovação de arquiva
mento na reparti~ão competentcj

FI. 03 e 05 cláusulas exigidas pelas alineas ~, ~, e ~ do § lº do art.
1~ do RSR;

FI. 10 Declaração firmada pelos administradores de que:
a) não possuj. B entidade autorização para explorar o mesmo
tipo de serviço, -no município onde se pretende instalar a

A proponente JM-TV RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. instruí~~
proposta com os seguintes documentos:

FI. 01 Requerimento dirigido ao Ministro das Comunicações;

FI. 02 a 06 atos constitutivos com a respectiva comprovação de arqui
vamento na repartição competente;

FI. 03,04,05 cláusulas exigidas pelas alíneas a, b e c do §12 do art.
14 do R8R;

FI. 08 Declaração firmada pelo administrador de que:
a) não possui a entidade autóriza~ão para explorar o mesmo
tipo de serviço, no municipio onde se pretende instalar a
estação e que" não excederá os limites fixados no artigo
12.do Decreto-lei nº 236. de 28 de fevereir~ de 1967, caso
venha a ser contemplada com a outorga;
b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra execu
tante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, no munic{=
pio onde se pretende iDatalar a esta~ão, nem de outras empre
sas de radiodifusão, em municipios diversos, em excesso aos~

limites rixados no artigo 12 do Decreto-lei nº 236 de 28 de
fevereiro de 1961. caso a pretendente venha a ser contem
plada com a outorga;

comprovantes de que a entidade possui os recursos financeA
I"05 exigidos para o empreendimento i

recursos· técnicos: indicação dos equipamentos;

quadro complementar à proposta, conforme item 8 das Condições
do Edi t-al;
Assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional {dis
pensado, tendo em vista a extinção do C.S.N.)

prova de que os cotistas são brasileiros;

p~ova de que o diretor é brasileiro nato;

prova de cumprimento das obrigações eleitorais do diretor;

Certidão do~ Cartórios Distribuidores Cíveis, Crim1.nais e
de Protestos de Titulos dos diretores;

declaraçã~ do diretor, de q~e não participa da dire~ão de
outra entidade executante o mesmo tipo de. serviço de radio
difusão a que se refere o edital, no munic1pio onde se pre
tende instalar a estação, nem de outras empresas de radio
difusão, em munic1Pios diversos, em excesso aos limi'tes fi
xados no artigo 12 do Decreto lei n 2 236/67, caso a propo:
nente venha a ser contemplada com a outorga e que não está
no exercício de mandato eletivo que lhe assegure imunidade
parlamentar, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramen
to na Admi.nistraçâc Pública, do qual decorra 'foro especial.

FI. 43 e 44 recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

FI. 68 e 69 quadro complementar à proposta, conforme item 8 das Condi
ções do Edital;

FI. assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional ( dis-
penqado, tendo em vista a extinção do C.S.N)

Fl.29,3~ e 33 prova de que os cotistas são ?rasileiros;

prova de que o diretor é brasileiro nato;

prova"de cumprimento das obrigações eleitorais dos diretores;

Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis, Criminais e de
Protestos de Títulos dos diretores;

declaração do diretor. de que não participa da direção de
outra enti.dade executante do mesmo tipo de serviço de radio-
difusão a que se refere o edital, no municipio onde se pre
tende instalar a estação. nem de outras empresas de radio
difusão, em municipios diversos, em excesso aos limites fixa
dos no artigo 12 do Decreto lei nº 236/67, caso a proponent~
venha a ser 6ontemp1ada com a outorga e que não está no exe~
cicio de mandato eletivo que' lhe assegure 5_munidade parla
mentar, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na
Administra~ão Pública do qual decorra foro especial.
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Ante o exposto, concluímos que a~ntes enti
dades estão aptas à outorga objeto do Edital n~ 272/88:

A) JM-TV RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.
B) RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PELOTAS LTDA.
C) TV ALIANÇA DO PARANÁ LTDA.
D) RÁDIO E TV INDEPENDÊNCIA SUDOESTE LTDA.

Esclarecemos que todas as proponentes apresentaram
a documentação em ordem.

~IC - DENTEL

PROCESSO N9 29.000-006507/88-19

Senhor Secretário-Geral.

Curitiba, 07 de novembro de 1988.

~~~
ALVYR PEREIRA DE LIJ-'ill JUNIOR·

Assistente Juridico .

DE ACORDO.
À consideração do Sr. Diretor Regional.

Curttiba, 07.11.88

ASSUNTO:

ESTUDO

SINTE'TICO:

Trata o presente processo do Edital n9 272/88,

para outorga do serviço de radiodifusão de sons e ima

gens, na cidade de Toledo, Estado do Paraná.

No prazo estipulado. ,acorreram ao chamado as

seguintes enti~ades:

A) JM - TV RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.

B) RÃDIO E TELEVISÃO BANDEl~~TES DE PELOTAS
LTDA.

C) TV ALIANÇA DO PARANÁ LTDA.

D) RÃDlO TV INDEPENDENCIA SUDOESTE LTDA.

Encaminho o presente processo (Edital n g 272/88) e seus apensos à Divi
são de Radiodifusão, para prosseguimento.

MARCEL
Che

UDEQUE
AD-resp.

CONCLUSÃO:

o processo foi examinado pela Diretoria Re

gional do. DENTEL em Curitiba (jespacho de fls. 26 e

parecer. n'? 180/CTA/88 e pela D"ivisão de Radiodifus·ao

deste Departamento (Informação RAD n 9 233/88), cons-"

tatando-se que as entidades supramencionadas atende

ram aos pTessupostos do EditaL

.Ante o exposto. e~tã o processo em condições

de ser submetido ã consideração do Exm9 Sr. Presiden··

te da República~

Brasília, i1 deÓ~ L.ie 1989

Jli(rERTO BLOIS MONTES DE SOU2A
~v Diretor-Geral do DENTEL

MC - DENTEL

DIVI sÃO DE RAOI OOI FUSÃO

SEÇÃO DE ASSUNTOS JURrDICOS/SOU

PROCESSO N9 29.000-006507/88-19

JUNTOS: 29.105-001050/88, 29.105-001046/88, 29.105-00105./88 e
29.105-001049/88.

ASSUNTO: Edital n 9 272/88 (convocação de interessad~s na execução
do serviço de radiodifusao de sons e
imagens. na cidade de Toledo. Estado do
Paraná) .

-«., t,,", ~."t;.,b
lralor-l3tral dOtJ:"T~~

SlIb.tjtute

T ;: R .1 O D F. I li S T 11 Lt R 11 ç "-O., rt-
.....~

INFORMAÇAO RAD N' 233/88

Em atendimento as in.s truções baixadas pelo MANUAL

DE ORIENTAÇÃO JURTDICA, em seu Capítulo ITI, a Diretoria Regional

do DENTEL em Curitiba procedeu ao estudo preliminar das propostas

apresentadas pelas entidades:

A) JM-TV RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.

B) RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PELOTAS LTDA.

C) TV ALIANÇA DO PARA~Ã LTDA.

D) RÃDIO TV INDEPENDENCIA SUDOESTE LTDA.

tendo emitido o despacho de fls. 26 e o parecer n 9 180/CTM/8.8 (fls.

27 a 34). quando concluiu que as proponentes satisfizeram os requi

sitos do Edital.
Ratificamos o citado Parecer n 9 l80jcrA4j88, suge

rindo o encaminha.n:ento dos autos ã consIderação do F.xm~ Sr. Preside!!.

te a;; República.

In"t<1urci, nesta" data, o processo t']uc recebeu o nú-

mero 001046 /88 ,ne"sttJ Diretoria, 'Com o!> oocumentos que lnstcuc
,:\ propos ta dnJM-~IO E TELEVISÃO LTDA

p~\rü exccuti:\r o '!lerviço de radiodlfu5iio'.:!TDV~-c..:±T1101<LE;;,.D!'!cO",Ii.!P!:!RL _

nos terlt'OS do Edi tal n9 272/88/__• A proposta compreende 35

folhas numeradas c rubricadas.

lI.LVYH pf:HF:lnl\ LIM/\ JU'UOR

M;;S TS'l'EUTI-: DO DI RF.'l"OR

Dcclal.·o que presenciei a instlluraçEo do

prcsr-ntc proces:Jo c T1c'nllum r(~pnro t~nho

,) fi17,Ct:.

______ J _.Q (J _

SYLVIOl~
PROCURADOR
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jurídicas e estrangeiras, nela podendo 3e~ ~dmitiãD 8omeni8 pc~

soas fisicas e brasilei~n.

poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer tItulo a tGrcGl

ros sem o consentimento unânime dos de~ais sócios/ cab~ndo 2 ~§

tes o direito de preferência nas ~uas aquisições nas pYOpO~çÕ~Z'

das cotas que possuírem.

não

~ vedado o ingresso na socied~def às pesso~s

As cotas da sociedade são indivisiYGis

o falecimento de qualquer sócio n50 di_3soJ.Vr:::'

CLAUSULA SETIMA:

CLAUSULA NONA:

CLAUSULA QUINTA:

cLAUSULA SEXTA; As cotas representativas do capital social •

são inalienáveis ~ incaucionáveis direta ou indir.etamente a ~~

trangeiros ou à pessoas jurídicas, dependendo guaique!" al"i:ch:açãu I

contratualdp. prévia autorização do Ministério das Comunicaçoes G

Secretária de Assessoramento da Defesa Nacional.

CLÂUSULA OITAVA: O 3ócio que desejar transferir suas cotas u~v~

rã notificar por escrito a sociedade, discriminanào 0 pr~ço. fQ~

ma e prazo de pagamento, para que esta através dos demais sócios

existentes exerça ou renuncie ao direito de preferêhci~r o que

deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recSlbimento di;;

notificação, ou em maior prazo a cri~ério do sócio alieil2l)1;,e. D~

corrido prazo, sem que seja exercido o direito de prefer.en

cia, as cotas pDderão ser livremente transferidas.

CLÂUSULA QUARTA: O capital Social, intP:'iramente sub~,cr;'to e ?::"G~

lizado na forma prevista neste ato na importânciD pe CZ3

15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil c):-uz2.dos) r divi,6.i

dos em 1. 550 (hum mil, 'quinhentos e cinquental COti13 de CZ$

10.000,00 (dez ,mil cruzados) cada uma, ficando assim dis-cribuidas

entre os· sócios:

a) JOEL MALUCELLI, 1.395 (hum mil, trezentos e na'l!8n'\:2 c cinco)

cotas, no valor de CZ$ 13.950.000,00 (treze milhões~ novecentos G

cinquenta mil cruzüdos) integralizados conforme o P~rágYafo ?Li 

meiro desta CJ,5.usula.; e

b} ALEXANDRE MALUCELLI, 155 (cento e cinquent~ e cinco) COt2S hO

valor de CZ$ 1.550.000,00 (hum milhão, quinhentos e cinguenta

mj.l cru~ados), integralizados conforme o Parágrafo Primeiro dest&

CláusullL.

PARÂGRAFO PRIMEIRO: Cada sócio integralizará 50~ (cinqu~nta por

cento) do total de seu capital social, neste ato em moeda cor~en~

te do Pais e os restantes 50% (cinquenta por centos) em 10 (dez)

prestações, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias a contar da

data em que o Governo Federal outorgarã sociedade a concessão ou

permissão para execução de qualquer modalidade de serviço de r~

diodifusão, e as demais nos mesmos dias dos mes~s subsequentes.

PARÂGRAFO SEGUNDO: A responsábilidade dos sócios G limitada ~

importância tota). do capital nos termos do artigo 20 da Lei nC

3.708, de 10 de janeiro de 1.919.

PARÂGRAFO TERCEIRO: As cotas representativas do c~pital social i

são indivisiveis e para cada uma delas, a sociedóde reconhece ~p~

nas um Qnico proprietário.

PARÂGRAFO QUARTO: O capital social, na sua totalidaoe pErt~n-

cer5 sempre à pessoas fisicas e brasileiras.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo ~e duração àa sociedade é indekeTmin~

do, iniciando suas atividades a contar da data em que o Governo I

Federal outorgar à sociedade a concessão 0U perrnissªo para os

serviços de radiodifusão a serem execntudos.

CLAUSULA SEGUNPA: A Sociedade tem por objetivo 2 GX8cuçâo ac

serviços de radiodifusão de quaisquer mDdalidadG ç em gDaisgnG!-~

localidades do Pais, desde que, para tanto, o Governo Pede~~l

lhe outorgue concessõe::. ou permissões, podendo l paralelamente ~

explorar a propaganda comercial.

PARÂGRAFO PRIMEIRO: A execução dos servi~os a que se rGi~re ~~

ta cláusula obedecerá sempre a legislação ~specificél gU8 :r::;;gdr a,

radiodifusão, visando a fins civic06, eduaagign~i5Q pQtKi0tiCG~

e recreativos.
I
PARAGRAFO SEGUNDO: Para a concecussão cie seus obJ\r~~?2 s~ci~

dade poderá instalar estaç'Ões radiDdifusoras, abrir e lechclt" ~:!2:

cursais, filiais e escritórios em quaisquer localidade do p-Ells.

JOEL MALUCELLI, brasileiro, sep'arado judicial

mente, economista e industrial,. residente e

domiciliado ã Rua Bento Viana, 780, na cidade

de C~i..!-.!p_,?, Estado do P~raná, portador da C-ª.

du1á de Identidade RG nO 439.047-PR, de 22.03

71 c CPF nO 003.054.569-20 e ALEXANDRE MALUC~

LLI, brasileiro, solteiro', emancipado, estu 
dante, residente e domiciliado à Rua Bento

Viana, 780, na cidade de Curitiba, Estado do

Paraná, portad~r da Cé~ula~-Identidade RG

nO 1.440.698-0, e CPF nO 677.121.509-15, r~

solvem por este Contrato Social, in~trumen~1

particular, constituir uma sociedade de res 

ponsabilidade limit~~a que s~ regerá pelas

Leis 3708 de io de janeiro de 1919 e 4726 de

13 de julho de 1965 e de conformidade com a

legislação que rege os serviços de radiodifu

sfio de s~ns e imagens (televisão), e pelas d~

mais dis?osicões legais, aplicáveis à espécie

e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:A Sociedade girnrá sob a denominação social I

de JM-TV, RÁDIO E TELEVISÂO LTDA., tendo sua séde e foro nesta

cidade de 'Toledo, Estado do Paran5. t ã ~ua Haripâ" n9 1.1600

JM - TV, RADIO E TELEVISA? LTDA.

Toledo, 13 de outubro de 1.988

CONTRATO SOCIAL

JM - TV, RADIO E TELEVISAo LTDA.

()f.u..v..í2.-. }ti.d~w!(.

ALEXANDRE MALUCELLI

NESTES TERMOS

PEDE DEFERIMENTO

"'0"'.'"""'"0 """"" ",",,,",o "'" ~""'O",,",I
A JM - TV, RADID E TELEVISAo LTDA., com

sêde na Cidade de Toledo, Estado Paraná, à Rua Maripá, nQ 1.160 ,

tomando conhecimento através do Diário Oficial da União do pia 01.

09.88 do Edital sob nQ 272/88, mandado publicar por V.Excia., con

vidando os interessados a apresentar sua proposta para a execu5são

de um serviço da radiodifusão de sons e imagens {televisão}, na ci
dade de Toledo, Estado do paraná, onde existe a possi~ilidade têc

nica de instalação de uma emissora operando no canal 7 (2 KW-ERP),

vem, mui respeitosamente, dizer a V.Excia., que deseja o menciona

do serviço e que compromete, desde já, ~ utender us exigencias'

de ordem técnica ou legal que lhe sejam fe~tas pelo Ministério das

Comunicações.

Declaro que se compromete, caso seja

entidade escolhida para a execução do serviço, a obsevar o seguin

te:

A) Obediencia às Leis, Regulamentos, Normas e Recomendações em vi

gor referentes à execução do serviço;
B). Que utilizi:l.r.5. nas suas instalações, equipamentos, cujas caract~

risticas estão relacion,lldns em documentos anexos, sob O tÍ-tulo "D~

monstração de Recursos ,!,écnicos ll
•
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Toledo, 13 de outubro de 1.98B
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TV, RADID E TELEVISAo LTDA.

~D D .1~.b,,;:HIr
JO;r:~~I

Cb~_ lUtu'~
ALEXANDRE MALUCELLI

JM -

Pelo pres~nte instrumento particular de procur~

çâo os abaixo assinados, JOEL MALUCELLI, brasileiro, separado j~

dicialmente, industri~l, residente e domiciliado nü cidade de C~

ritiba, à Rua Bento Viana, 780, portador da Cédula de Identid~de

nQ 439047-PR e CPF nQ 003.054.569-20 e ALEXANDRE MALrJCELLI. bra

sileiro, solteiro, emancipado, estudante, residente e domicili~

dQ à Rua Bento Viana, 780, na cidade de C~~~_ba, Estado do Para

ná, portador da Cédula de Identidade RG nQ 1.440.698-0, e CPF

nO 677.121.509-15, nomeiam e constituem seu bastante procurador'

onde com esta se apresentar o Sr. SYLVIO NEVES DA ROCHA, brasi

leiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado em

Curitiba, à Alümeda Dom Pedro 11, 520, AptQ 201, portador da c~~

dula de Identidade nQ 556.662-PR, e CPF 313~135.909-9l, à qUe~

conferem amplos e especiais poderes para junto a Diretoria do

Dente1 em Curitiba, em nome da JM - TV, RADIO E TELEVISAo LTDA ,

apresentar propostas ao Edital 272/88 do Diario Oficial . dü

União, podendo para isso dito procurador assinar documentos, r~

presentar perante i~partições públicas, estadual e municipal, a~

sinar e requerer o que for necessário enfim praticar todos os d~

mais atos indispensáveis ao bom e fiel desempenho do present~

mandato, inclusive substabelecer.

Testemunhas:

~~(
ALEXANDRE MALUCELLI

Toledo, 13 de outubro de 1.988

. E, .por assim terem justos ,e contratl!do, lêVram l

datam. rubricam e assinam, juntamente com duüs testemunhas o

presente instrUmento em três vias de igtlal teor, obrigando-se

fielmente por si e seus berdeiros a cumpri-lo em todos os seus

termos.

CLÂUSULA OtClMA PRIMEIRA: Fica investido na ~un~ão de gerente

9 sócio JOEL MALUCELLI, para quem fica dispensada a prestacão'

de caução.

CLÂUSULA DEClMA SEGUNDA: Pelos serviços que prestarem à socie

dade, receberão os sócios, a titulo de remuneração pró-labore'

a quantia mensal fixada em. comum até os limites de dedução fi~

cal na legislação do Imposto de Renda a qual será levada a co~

ta de despesas gerais~

CLAuSULA OtClMA: A sociedade será administrada por um ou mais

sócios-gerentes, aos quais competem privativa e individualmente'

o uso~da firma a a representação ativa e passiva, judicial e

extrajudicial da sociedade, sendo entretanto vedado o seu empr~,

go sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios'

estranhos aos objetivos sociais, especialmente a prestação de

avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO, Os administradores serão brasileiros natos ,
e a sua investidura nos cargos, somente poderá ocorrer depqis de

terem, sido apr0vado pelo Ministério das Comunicações e Secre~

ria de Assessoramento da Defesa Nacional.

PARÂGRA?ú SEGUNDO A responsabilidade e a orientação inte1ec~u:

al e administrativa da sociedade caberá somente a brasileiros'

natos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A sociedade poder? fazer-se representar'

em juizo e também fora dele. por procurâdor ou procuradores,
os quais terão os poderes fixados n05 respectivos instrumentos

de mandato, sempre que a Lei o exigir, conforme .sejam os pode

res outorgados, o procurador ou procuradores deverão ter seus'

nomes aprovados previamente pelo órgão competente do Governo I

Federal.

PARÂGRAFO QUARTO: O quadro de pessoal será constituído no mi

nirno de dois terços de trabalhadores brasileiros~

CLAUSULA ntcIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Tol~

do, Estado do Paraná, para a solução de qualquer pendencia or~

unda do presente instrumento de Contato Social, com expressa I

rcnunci~ de qualquer o~tra.

Os sócios declaram que não estão incluidos '

em nenhum dos crimes previstos em Lei e que os impeça de exer 

~er atividades mercantil.

CLÂUSULA D~ClMA TERCEIRA: O ano social coincidi~ã com o ano

civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido o b~

lanço geral da sociedade, obedecida as prescrições legais e

técnicas pertinentes a mat~ria. Os resuitados atribuidos aos

sócios proporcionulmente 5s suas cotas de capital, poaendo 05

lucros, ~ critério dos sócios, serem distribuidos ou ficarem'

em reserva na sociedade.

necessariamente a sociedade, ficando os hergeiros e sucessores

subrogados nos direitos e obrigações do lide Gújus",. podendo n~

la fazerem-se representar enguan~o indiviso o quinhão respectivo

por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais.

PARÂGRAFO· PRIMEIRO: Apurados por balanço os haveres do sócio f~

lecidos serão pagas em cinco prestações iguais e mensais, vence~

do-se a primeira noventa dias após apresentar à sociedade a a~

tor~2ação judicial que permita formalizar-se inteiramente a ope

ração, inclusive perante o Registro do Comércio.
PARÂGRAFO SEGUNDO: Fica, entretanto, facultada ~ediante consenso

unânime entre os sócios e herdeiros outras condições de pagamen

to, desde que não afete a situação econômica financeira da soci~

dade.
PARÂGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo com o sócio supérstite os

herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedi 

menta legal quanto a sua capacidade jurídica.

CLAUSULA D~C!MA QUARTA: As deliberações sociais ainda que i~

pliquem em alteração contratual poderão ser tomadas por sócios

que representam a maioria absoluta do capital social da socie

dade, consoante a faculdade deferida pelo artigo 62, .parágrafo

segundo do decreto nQ 57.651 de 19 de janeiro de 1.966.
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.---~---------- ANEXO I

D E C L A R A ç Â O

Os abaixo assinados, representantes legais da JM - TV
010 E TELEVISAo LTDA., declaram que:

a) não possui 'a entidade autorização para ~xplcrar o

mesmo tipo de serviço nO municipio de Toledo e que não excederá 05 limi _

têS fixados no artigo 12 do Decreto-Lei nO"236, de 28 de fevereiro de

1.967, caso venha a ser contemplada com a outorgada;

b) nenhum sócio integra o quadro societârio de outra

executante.do mesmo tipo de serviço de televisão, no município de Toledo,

nem de outras ernp~esas de televisão~ em municípios diversos, em excesso'

aos limites fixados no artigo lZ do Decreto-Lei nQ 236, de 28 de feverei

ro de 1.967, mesmo que a pretendente venha a~er contemplaâa com a outo~

ga.

Toledo , 12 de outubro àe 1~9B8.

JOE~

O-t.J\- -i/vw. Iuu..1U.
ALEXANDRE MALCUELLI

r·-------------------,-
3.º CARTÓRIO DE PROTESTO DE TITULOS

OFICIAL: O.v.ldo Hoffmenn

Av. Luiz XI.';Iler, 110 _ S/loja _ ex. Post.al 1839

80,020 Curitiba Parnn~.

CERTIDAO NEGATIVA

CellíflcQ ê' DedJdo da pessDa interessada. que revende, os Imos óe Regislro

de Protesto de Tilulos. existente neste CartórIO deles Não con~iar pro 4

testo algum. contra ou de responsabilidade de· 11 Joel HaluceJ.lio 11

CP!. 003.0;;4-_569-20. :*:*:*: .. :.:": *:* :":-: oi<: Iio: "': 0:0

Era o que. na forma solicitada, me foi pedido M/1lfiC'H.

Dou te.

Curitjba Q§:....•.~ _ M.de._ !?~~~~E.~ __ de 19 .ª.ê.~..

..~._....

CF.:RTIDOÃO NF.:GATIVA

o Bacharel ROBERTO BARROZO FILHO,
TitulBr Vitalkio do 2o~ Car:t.:',rio:
de Protesto de Títulos da Comarca
dp- Curitiba, Capital do Estado do
Pan.\ná

Cota

Cor!. Cz$ ~g~.?.<J.~ .
Busca CZ$ _..~:..~_~~~

Tatai CZ$ _:~.~_:.~_? .._... i

Cert. Cl11td,H
BusCI ClS ~."

Totil CZS 162."

. CERTIFICA., a pedfdo verbal de parte inten~'ssada, que revendo os Livros
de Registro de Instrum~nto de Protesto deste C~rt6rio~ del.s nia consta.
qualqu~r tCtulo protestado decorrente de Obrigaç~o de Pagamento COM Q

nome qlJe' mE: TO i i nd i c::ado de : ~.

:JDEL MALUeELLI.X.X_X.X.X_X_X.X.X.X~

:.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
ele 003 054 559 20

. no per iodo dos últimos cinco anos, como aceitante de Letras de Câmbio,

I
·Dupl icata ou Tripllcatas de Fatura, emitente de Notas .Promiss6rias ou

Cheques. Pelo que, na t'ol"nla solicitada, e:·~pedi a p(-esente certidii:o t:: ao
conteJdo daqueles Livros Me reporto e dou f~. Fornecida às 00:05:37

i horas_ de hOj~i_ ,~I. f,/ O

IEu 1.::dé.I?. ';'úft{-/*P:-o .1f{ÇI2/{-..,...... Au:d 1 lar da J'Jstio:a, a conier i.'

Titllhr: Or. Roberto Burozo Fi~ho

CERTIDÃO

JOEL MALUCEL~I.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

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

i... f R r r F rc /J.. a p'A.;1Q dI.: Cl~HO') IIlIt"r~E,.~ijt1il a')I:I I~V!;;!,,-dO O~ ",,:/}~ de P,,,~;,,,J'o> d" F"'0"':·"." '."." :lI,.,le,·" t'b".,,·te

ne~j(; c.I'~IO d~le5 ,e"k:!.>u n1i() CO,",:;I;:;, p ..... ltt.l0 a1qun.. du,,,nll! O~ ~lr,UlOZ C!l ::C lLC . I"r.:,-, ('<:,,,'j,,, 'J'-' de'

.e~I'IJI\~<lt.ltIJ<lde d~ li, ~. t"'-~._\i'::::;::'.i.\ li_C; F-'-<\). C),;. ~n,;'-;:.i.·-~~ ... ~'-S'"§'''''~'''S''' ~<>~'''' ~~;"'.> ,~,,,, ';:"j" ~ "

f "','co i ou" =)
,_'''_1_"_)
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CAr:lTORIO 00 OICTI'!IOUIDOR. "ART100R, CONT"'OOA c ... CAPITAL.

'.' OF I C, o

ESTADO

- CEf<TJ D80 NFG(tYIV(~ -

Cartório do Distribuidor - 3.0 Oficio
NILO J, DE S CAMARGO

TITULAR
ATHAYDE LEOPOLDO DE A MERCER

M01ZÉS PINTO SILVEIRA
EMPREGADOS JURAMENTADOS

RUA. MARECHAl. DEODORO, 126 - 4 ~ ANDAR. CONJUNTO 402

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA '>'.

DO PARANÁESTADO

,··i,l:".,:í,~' d,:.' 1";'111'. 11,;,1,. f ..~pl;;a"t ,I,', I :;',')<:1'1 '~" r:;I;r--.r,f ..

... :,'

, .. ;
""'~'" '. >:

"i'

, ,',

j!{ ~)tiJ7'M 12ui2 fl[lJ.rl;j"U
JURAMENTADO

CERTIDAc

3:71, 25/1V87 _ ãi3triouiç80 nº 1156.

,.1:_:'

:1·

ESTADO DO r,'n"'~~

Srçnr:TAntA [l[ F.c;rl\C1(1 r.!\<:; fHllltl"-;AS

.1,'1011 1

{.

o llEFERlOO t VE'lDADEDD QUE DOU Ft.

11 d. outulJro d. 1988.

CeRTIDÃO Nr:GI\T1VJ\ DE DIVIDA ATIVA

"LI ','_'1 1 i. ri 1,',1"0.1"
t ~- r f,l',-' I " 1 1'10. ,I ••

l_LI· 111 I;". " I...·';' <.l'-' ~ !...,"t.<, I ,~: (.:oi ,'1:'-'
• "_)~ "c' 1 '.', _ r.'. ~. L"' '_r, " i :,C••

< '(.l.-- r • ":'>'." .. ' I. '".,~ /l'".' ". J. I '.< -: \~;;, _.

~·3::::.... t~':\:"'LICEL:"l.·:. ):.:1>. ~ .:<')(. li .X. X.::C.X.X.1:. X.x.r,. ~.;(.X.X .r..l( .X.r..X.:<. X.)(
I '·1,1

L·-Arr~1_~~~~l'll~~~:;~~;'~.·;1~a. ,_-~ ..
[

",,,", """' ,,"' " ",' ,,,.,,
h'~l )-1~)\IC{'111

--~---

l-c:~~.;~;,;=,,:- ;'J ;::~ . .",...,.,," ""'"""" - ----- - ----

...... " •• "~..'~ ''', •••••; u•••••,._

i, - ~ ,

:, ,',. CU,",','

R... ,,;~.,l''';'ld.' l' ,llIritrJ 01.' fl1:"IO.I:l r,,),b'.1 -l" rcl.l<l.-.lI" cc,!",\< '1',!i.i<:'1"'" '_'''·,ril'.'~ t,ih'J::i",.,~

CI);lihc{'l. I';l/11.1 IInil!id;'l,I~ ;'l,j,,,,, ",,11 ~.l ..,. n,'" .... ,':1". 1"'~,lJ ll.:dH ill!:v;'':'') rlllllln.'.' ;11"<1 ... u,
nOI"" do r"q',/~U""lr.

[,'

1<1 1

l~1 l.
~ ...
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Or. ROG~RIO PORTUGnL BnCELLnR
TABELIÃO

J~vl!:nldl Parlo'. 197ft _ Bacache.rl _ Font: 2~4-11111~

ESCRITURA P BLICA DE OIM;CIP,\~

ÇAO QUE FAZ JDEl MALUCELLI À
FAVOR DE S~U FILlm ALEXANJ?l
~ALUCELLI. CONU A~IANTE ~_ DE
CLARA:-

•POtlER IUDICLA.RlO
ftDtJ!(Al ttGtOflAL

EWTOIUU

CERTIDÃO

o Bacharel Ivan Gradow.ki,
Diretor Geral da Secretaria do TriblJllal
Regional Eleitoral do Paraná:

LIVRO

Tush.do

135-N.- REPÚBLI':m FEOERnTlYa

I'

COMAltCA DE CUHI1'lJ3A

DO IlRMll

ESTADU DO PI\(U,:..;r\

L k, H J 1 f [(: 1\.

.ÀCoJ:fo ,-'lU•...

Jur'J:n··'\'."rl,i

I!:m 0'7 de

(CERTIDAO NEGATIVA J

I'-;.;;~' ". ]f r·,

do

Gerel co
R T I 

Diretor
c

Gorol

Curitiba, 13 de outubro de 1988

, « .§. ~ 1 .Q 1111 • todoo qUÚ;! 1::0:=.

c~ta publ i coa e~criturll virem que oftOG de:csaci!) (16) di.lz d;,
~ês & Maio (05) do Dno de mil noveceni.:os e oi1:e.n:tll e oü1:o
(1.988), neste Dis'tri-to <lo Bacachcri, J::unicipio e CorSi:r-ca
eX: Cu:--i'tibo" Cepito'1 <lo (~.t.edo do rOl""üná, em Cllrt.~r~Og -:"8<=

r-ont.c mi~ [mpregC'ldo Jur..,rnen-todo do Tllbcl j;;o, COf;'\pBrcec:r>:""n1
portec en~r6 8i jU8ta& e eontra~~daB. ê sDber:- de U~ J~d~a
como C'utor-g.on;;e:- JOEl ..IAUICE:lll" 1.>rusilcirQ, separ"CiliÚn Jwdij
ciulmcnte" econorni~~s. portador da Cart~l~ de Iden~i~~d8 =
~C. n~ 439.047-P~., c in~cri~o no CPF/MF. ~ob nQ 0030054Q
5G9-20, resid6n~e e domicifi~do ~ ruo Bon~o Viana, n~ ;SOa
nesta C-apitali e, de outro lado" como Out.ol""gaoo:.- !\l[;,:·riVnE
r,tl\LUCCU,I, brosilel"'c, soli:eiro, Menor. cUI'tLldani;e ..-P;;-~
d~ C~rtidao de N88clmento sob n~ 4.224. fi•• 297 e ver5C~
d~ liv~o n~ 355. expcdide pelo IQ Oficie do ~eQia~ro C;vi~

dcs~n Cnpii:al •.onde nasceu, aos 18 d~ ADÔD~O de 1.969ü f~=
Iho.de Joel Malucelli e do Solange E.liaa Malucalli, lFtuijcle.íl

''te c domiciliado no mesmo cnder-clio supra citado; lde:ntifi,-,=
~,dos pelos docum~ntos aupre mencionados, do que ~u f~a [q

pelo Outor9an~e me Tol di~o que ~ pai do Outorgado e pur /
lhe: reconhocer bom senao o capacid.:Jde pilrD exercer- 0.9 03\:0.2,

da vida civil e prcvBlmcendo-se d~ faculdade que lhe d~ c
Arti~c 9 Q • Inciso I. § Único, do C~digo Civil Brosil~i~o..
vêm cmancipa'::'lo COlIJO elnsnc::.ipado-o tem parn que fique c' o'~e=
mo habilitado iI pro-cicllrtodoB os atos da vida civilo f'eg©
;:-utor~ri<...lo me foi dit.o que lJccl-b.avo li pl""Oscni:o er.ll;lnciptl.::~n '2

que neste ato DgraJecia solenemente à seu PQi ne confi~~~e
nele deposit ssumirido dor~vonto tod~ ~ responsobâI &dc=
Je por- Ele' ,,; os. "v ·rn o disseram c dou fé·. A pe'.dido t!a;>,
p",-i;cs I , ei os O$e 'turCo, quo dcpoiD de 1100 c nci:nd9
:onfor'DK ~ o ~orgQr.ntil" ~c~ it.:'\rom ,c#,-El5slnüm. dtep-ensetnoc ds
·.... c-si..c;'.u n~·s ;<.·t.rumcntilr'I 3 do -Gco"",'!o com o Pl"'cviment... nu
~~.(·i5y t;'" 1Ml. \J r.)~ll'1 Do~d; Corrcgcér.yr-il'1 Gerill do JLJ~i~;f'€:
l:O Cf.t/":: ( jJ(lr nol'l.fu, e Cel210 Lu •• Maceno, Ellpr'llS'l'.dCl .J~-~
ra~anta , ~ dat ogr. E o) Rogério Portugal Bee.lo~
lar, Te I .. cre..· , 16 de Ma lo d. 1.988, ,

;"';,"i 88) JOE L A ~-l.S~.. Ir-.",.. i.
~REPÚO_~.!E"i~ __r_L_º"r:..n.;'\r_~V--'i. .. Dq,.__~_n_A~IL (;'.dr1:i~lL~ u f. ~~lA~J~) !\
. ,'''''''' /,\, ".". ,",' ;.1\ ,l ~ .. ).co ... cc. ,,'" O""'" ,"" ,', j -,,' ~\r'

'\ o, n '"" " . o' 0'"0""" "" ~ o, que" <!m: i !E!iJ~ .~\'

. I~ i!}~~N:iA~c';I;r;:E'_'_:~':'l:i;o;~::I'~fi~,t.i,:,~f"i'.~,,:,.,f,t...~,;'.:.~';;)'1 ~~~~~~~~~bl\:';:,,~;: :lç)
" c~ ~." ,,~ .,.' , ", - '" CEI~SO_-'--Ur. 1\/\/LCEi~C

I ~(qlrl (l ~,~ R' Ih ';:97 ~ \~ X:d !Iv!~rl 1<;<: v:y:'X:x:" d. !~g~'" 1· ~lH","Il'O j .~;~Oh-íQ" d Marl~Ltl1. - m t;iT1P. Jur~:=ntªô;;'J
"',, ••• ...""d. ""Ali '/,1"'1," .,rr,lHCF.[j.['''' >c'" ,."", , ,'" '.", ° ~ -'--.-0-------- ' •. ~ I

.,lç~l'L·l""":O;:X'X"lX·~cl."C:(I'lO"'~::c,"l.'Ii'l_(llIJI)\:F'~" :;"~~.~ ~_' •__• .___ i. 11

~ ~:,""J, E l"'E x:x:x:nx::tl" y:xn:r,. fi ',IlTE E UllA h'''~,'[ T"".:- ',:11::1.."""3.' REPU8LICA FEDERATIVA DD BRASIL 1" OFlllO DE PROTE!:;10 ~~ 1·!i/~V;if~;·i2Y,·:'

I o::::'c::,;;:;:'::;:::~'::':,,:~:~~~',r::;:::::::::,;,~,;."0""'" ,- °'1"", í ;., (Ji( 'Y!,I~';,~~l'~"tl!", \·t:H[,,::,
t l"',e {'-"l ,1\~r:;l, Nr,Tnr;};l.J,~ e ,1.~ ..n ,t]('J,~.l1'n~ ~'Il','-: 1'/,l,Hr'"i:r.l.T, !1"'-:';~~'~. ,,(O::~~ ~ I fS1M~ '~".oAN' ·~!W CO","C' Df ClI'IlI',' C I r ",""""''''''.' ."";~!"c'.",, '0'""00' """",,'p"'. ,,MI, 00\'1'."', ",,,,,,,.,,,,, i. ~~~~J.,~ __-.l_"..;."~..;."..;... ,,_".:.'.\._" '-_.. o__'_"_"_'_"_"_"_1 .(;~ I·" ;l"~
~ ~ '. '" ~,1,~:",· ~,,~:>
! .. ,.. " .. d, i I
f"" r.• '...." ,"'"o "",nem,I,' 'J~r:;':~,;~~~:~:';,r:;':;r;~~/;;T,~~",I" v j II

t J.'~~!"~r"r"'· f;.T,Fr.EI\~' El.Tf,S I' l':II.·t,nlõA '~l,ll ...rlllr) l-:T,T.flf. 'V~~r:r::v~'V:;:: 1

! o r/,I x:x:x:;{:,.:~:~:~;·,y~y:;r'-Y''':7:'':~:-';: I a p\>didn.I:J'lf' n(l" tJltlllHI,::.f .1.*." ....... f!o ••••I.I: ... 1~.0"..·.fI-."..lt.g .. ~li Ilij,., E'1l',",1Iltr'"'lI 'l'l.I)·r1,'ri:';,~;~';',~:;s F" ,,{,lo do .. o", '::0,1"""" .." ,110 1? ,I" ",Co 'o ", '."'. II ';;'~:~::'~~'~:i :~~i;:~';;"':':'~:~::':'~.':':~ ~~j~~;~.'~r~= ,i"j.~~:l.~:~:: ::::::',::: ~::::: D.. ' .".~.
~. ! lEr:, (> quI:' n<l fnrmll soJldt:loia, m'2' r',li pr;>dHu t'''lliIkar 1)("1 fi·

~ J; I

~ " : i

l
~ Clllilib~.,19 di tlfWm,lnnO :X:7:y:r:·,.:.t419 F'1 I
, D <oI"", ; mO", •••• 'o. ~c',....<... c:s'i:-",_:... [1.----" .,!. i
~;:~~,E::::'::::;:'~::~:::::::::'::'::;:: >' ••' •• '"", ,., .,. _...."j

CUSTAS: NIHIL
Rl:GISTRD NO: 3140/88

C'_JTlscriçõo, (Ite a presente data, quan}t9-~_t'd1,...._....,lS.Q_~~S30

seus DIREITOS pOL1TICOS.
r par<:l constar, eu, ••••••••

•••••••••••••• ~irator(a) da Subsacretoria da
E!oitores, l<:lv~di e m~ndei datilografar a presente

Ã qUG vai assinada pelo Ilustríssimo Senhor Doutor
Gor::ü d::. SE:' .. l~<:~.~.;.'~.: jh~:".'1 ~;Ji.O"'21 Elnitorol.

Certifica. e pedido de parte interessede e Pi3rB,,f.i.rrs de d5.=eito
qye, revendo o cadastro da SUBSECRETARIA ~: CONTROLE GERAL DE E

LCITORES, dele co~~+~ ou~.~9?~.~;yç~;t.~.~

nescido 8m.9~:9~:~~••• filho de.~9~9.~~YÇ~~t.~t9~.~.~

~~~.~~~~~"~V~~~~~.~.~netureldE.~~r~~~.~.~~.~.~.

inscrito sob no~~~e~~O~~~•••••••••• na ••• l~ll ••• ooção d"~.O~I•••••
zone eleitoral de CONTnl(, Estado do PARAN~.o:~n.•••
•••••••• QUITE com e Justiç~·Eleitoral, neta constando nesta Cir-
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. I "1:1: "lI", 11" lU: ",11
,.• 11" I'MIAtI"

\ UI l"l JIITII\A

CE:R T I D~~Cl1

~ I' • ; ~ •

Titular: Dr. Roberto 8arrozo F'llho

NCGATIVA

D Dac:har-e"l uOOr:rHn BAf?ROZO FILHO,
TitulalP Vitalício do 20. C~rt6rla
de Protesto de Títulos da Comarca
de Curitiba, Capital do Estada do
Pal-aná

CERTIFICA, a pedido v~rbal de parte interessada, ~u~ revendo ~s Livros
de Registro de Instrumento de Protesto deste ~art~rlol.deles nao consta
qUalqUEr t (tulo protestado decorrente de Obrlga,ao de Pagamento COAI o
nome que me- foi indicado 'de: ••
ALEXANDRE MALUeELLI .. X.X.X.X.X.X.X.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.
ele 677 121 509 15 .
no peYiodo dos ~ltimos cinco anos, ~om~ acelt~nte de LEtras de CambiO,
Duplic~ta 011 TriPlicatas d€" Fattll·~1 enut~nt:e ~€ Notas Prol'lliss':'riõl5 ou.
Ch~qu€s. Pelo que, na forma ~olicltada, ~xp~d~ a p~esente certidio E'~O
cont€ddo daquE'H'S Livros me r€pol"to ~ dDU te. FOl~necid:a k,s 00:06:16

horaS de hoje. tO
/':_/L~/;-- Lf.í.aU~//~ ;//17)/ Awdlia.r da Justiça, a conferi.Eu HN/-V••• 'V.. ~. w<r, ,

!

r'"'''' I ":=3
ll~l ";:~,.:;': 324,;;,' j

Em

Cartório do Distribuidor, Partidor
e Contador da Capital

1.' OFíCIO

J...é rR,or~,.. 9a (Q"'2 qdl..
SERVENTUARIO

.JI[dxi.mo 11ui% /!l.a,.t;,n.$
JURAMENTADO

}dâd /I1.nria ~. J2j,ma
JURAMENTADO

PARANÁDOESTADO

c~rt. CzS 1tB.419
8usei C,S 54."
Tohl Czl l62.61

ALEXANDRE MALUCELU .X.X.X.X.X. X.X.X.X.X.X.X.X.X, X.X.X .X. X. X.

, .• ,_.,,\ .l~?'j' ?rrllA mE le•• ".... fD~1 //~' :~~.,

Cfrt.cZ~itg~u..Busr:a Cz~ 54." •
.!otill Cz~.16'.it ..

3.9 CARTÓRIO DE PROTESTO DE TITULOS

OFICIAL; O'Ylldo HoffmRnn

Av. Luiz X.vler, 110 _ S/loja - ex. P06tal 1839

8D.020 Curlliba Parana CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA,

Cerliflca a pedIdo. da pessoa interessada, que revendo os livros de Regístro

de Protesto de Titulas. existente neste Cartório deles Não constar pro

testo algpm. conlra ou de responsabilrdade de: "Alexandre l1alucelli

Cpf. 677.121.509-15.:·:·:*:-:-:·:·:"':-:-: -;*:.:*; "': *

CERTIFICO, A pedido de parte interessada, que revendo os livros de Registros
exü;tentes neste Cartório. àos mOO'mos" não consta qualquer ação cível ou p!:I1hora contra

ALE7~~JJRE I~~LUGELLI (inclusivp Criminal) -----------.---.-.-.-.
no período de la de março de 1963 (data dn instalação deste Cartório - Lei N.o 4.677, de
29/~2/62l, até a presente da.ta.

o referido é verdade do que dou fé.
:":":.;.:.:"':.: a: a: ... :_: _:.;_:.:.:.:.:.: .. ;",:.:.:-:.:.
Era o que. na forma sol1cltada, me foi pedido certificar.

Dou fé.
de 19 88.

.Cota

Cert. CzLJ,Qê..l.Q9 .
Busca Cz$._ _..~_!.~~

Tolal Cz$ ~~~~..O'_O'_.__ i

. de QJl.!i.Y!!}.;:Q _ de 19.§.ê.,..

IoV
Curitiba., ~...

I,. -J
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'.PODER JUDIClARIO
nDUNAL REGIONAL

EI.EITOIUU.

CERTIDÃO

o Bacharel Ivan Gradowaki,
Diretor Gero! da Secretaria do Tribuno!
RllÇ}iono! Eleitoro! do Paraná:

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DlIS FINANÇAS

COORDENAÇÃO DA DivIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

I"'
'1 :,;

c.P.F. én 121
C!3.tJMF·

c.e.e,

V'lIda por sessenta dias" contarda dB\B de 8xpedlçio

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado de cobrar quaisquer créditos ürjbL!tiiriQ~,

certifico, para a finalldado acima indicada, não existi~ nesta data inscriç:l:ío úrn dlvld8 utiWJ om
nome do reQuerente,

Código I ramo di IUvldade lIcon6mlca -';"",:r;;;;wJ!1i"'"'7'õ":':')'7TIl

Co~s~itUição

';;1 ;I,!,;r

[

Nome FIrma ou OenDminaçAo Social ~

___Al_e_X_an_dr_e_M_a_l_u_c_e_l_l_1_---'-__,_._,_,_:_.__d

[

DOmiCiliO t~(butãrio; rua, numero, balrr.o e mUt~ICIPI,O'''~~:JI

_ Rua aisconde de Nac'ar'·1.l,41":,ii;

[An,,,,",,o.. 'n,o",o"Oo.. , 'u,'ooo',o, '"'..'U51.1IA dt!. '.o,m..'."'." •. nnt!3.'.'? '.'l.".du.qutlrflnle. '; ," '~".: "," "

" , ' . "~ ,

; .. ':", .,!

llVIA

G~ral;;Diretor

Curitibo, 13 de out~bro de 1988

Certificâ. e pedido de parte interessada B para fi,ns de direito

que, revendo o cadastro da SUBSECRETARIA [.: CONTROLE GERAL 'DE E

LEITORES, dele conotA qu••~~~p.j':.!'*WÇj!I>H.;,.~··

nascIdo 8m •• ~~19~,~~.. filho de ••~9j!I>.!'*I>VÇj!~I>~.;,.~

p9~~p~.j!~I~p.!'*~V~fc~~I.~.~atural,de •.çv~~r~~~.;,.ff.;,.~

inseri to .sob nQ~}79~?79~7~.! na ••• J-?-J.t- • ••ooção de •• D~~ .
zono eleitoral de. ~NnJl!'.,., Est.do do PARANA. j!:;;r~ •• ,

....... o .• QUITE com El Justiça Eleitoral" naca constando nesta Cir

cy~scriçãol ate a presente data, quanto a perde ou suspensão cc

seus DIREITOS pOLtrrcos. ~
== ~~.[ para conséar, eu,........ .. ..

............ •.••..J)iretor(.) da Subsecretaria de Controle GereI ~e

Eleitores, lDv~~l B m~ndBi datilografor a presente C R T I 

O Ã O que vai assinada pelo Ilustríssimo Senhor Doutor Diretor

Gorol da Secr~t0;:~ d8rt~ Tri~D~~~ RcQionai E1eitorol.

/:;:" , ... ·S~~~
,.~ :~h ~.'1.10 'f"\
1'- ~.
\ PAHANA

SsCGE! rof
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D E C L A R A ç ~ O

ANEXO IV

Toledo , 12 de outubro de 1.988

.ANEXO V

IE'.ADMIHISTRADORES (NATURAIS OU DOMICILIADOS) II t.!UNICIPIO DO 21~Lr'I ,,,t ENCHE" , 01,1 t CONFOIlIolE o CAt.O - "li ti C A A... aos , ... " ...... MEl ~ EDITAL
WA "EUO,. 1

NAT. DOM NAT. ~

'.11:~l :

.1 :

~
,\." iN A O A A O E C L A R A R' ..~

lfJ SÓCIOS COM MAIS DE fiOlo oq CAPITAL (NATURAIS OU f I1 MUNiCípIO DO 21 REGIAo*OD
DOMICILIADOS) SE NECESSARIO USAR O VERSO

~ EDITAL. EDITAL
(""EnteHEIl I CJJ t COlol'OJlWE o C"'SO _ NU lol CJ. .... aos ''''JI'' .. iIlU"wA. :·K NAT. DOM, NAT. DOM,PESSO ...

Joel :~'11ucelli 90 X X

~laxandre MaluCBlli 10 X X

I~A ENTIDADE POSSU' DUTRA OUTORGA NA MESMA LOCAL/DA- SI" NÃO TIPO :DE SERVIÇO
DE r

X

~NOMES DOS SÓCIOS INTEGRANTES DO QUA~RO SOCIETARIO DA ~ROPONEN-
TE E PERTENCENTES A OUTRA CONCESSIONARIA OU PERMISSIONARIA, NA TIPO DE SERViÇO
NEShlA LOCALIDADE

N A D A a D E C L A R A R

I
dirigentes da JM - TV, RADIO E

------------- ANEXO III

Os abaixo assinados,

TELEVISÃO LTDA., declaram que:

rlét{Mn..,L I,~
ALEX~NDR~ MALUCELLI

DEMONSTRAÇAo DE RECURSOS TECNICOS

a) não participam da direção de outra entidade exec~

tante do mesmo tipo de serviço de televisão no município de de Toledo,

nem de outras empresas de televisão, em municípios diversos, em excesso

aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei nQ 236, de 28 de feve

reiro de 1.967, mesmo que a preponente venha, a ser contemplada co~ a
outorga;

b) não estão no exercício do mandato eletivo que
lhes assegure imunidade parlamentar, nem exercem oargo de supervisão'

ou assessoramento na Administração Pública, do qual decorra foro espe
cial.

"E S ES

D E C L A R A RN A D A

PRAZO DE APRESENTAÇÃO PROJETO DE: APROVAÇÃO OE LOCAIS.
, ......'1 .. 0 : fi MESES;

• PERCDHUAL DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:.

TRANSMiSSOR
SISTEMA IRRADIANTE

ESTÚDIO

NOME5 065 OIRETORES INTtGRAN:rES bO QUADRO DE DIRIGENTES DI.. F>RO

PON[NTE E PERTENCENTES AOS DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS PERIolISÚO_ TI

NÁRIAS 'NI. MESMA LOCALlOADL

: TEUPO DESTINADO AO SERViÇO NOTICIOSO. DIARIAMENTE. EII! RELAÇÃO

AO TOTAL DA PROGRAMAÇÃO.
IIXIGÊHel. LEG"'L; W(NII.lO e-lo)

PERCH,TUAL DE TEMPO DE PROGRAMAÇÃO DIÁRIA: RE FEAENTE A TEMAS,

AUTORES E INT ÉRPRETES NACiONAIS.
[UltiÊIoIC'A LEGAL NOS I'''0(;IIAII'''5 Dt. "'~$.,:.., I'Ol'1,IL....-: .d"rwo DE 5D % tI[ • .w.ÚS:leol

"O"I.ILA" "1t .. tIL!I"" 1

JO~

Toledo , 13 de outubro de 1.988

2.1. Fabricante; Lys Eletronic Ltda

2.2. Tipo e/ou modelo: 5110 - 4 - 03 - 07

2.3. Ganho máximo: 6,7 dBd

1.2. Tipo e/ou modelo: Av - 100v

1.3. Hom~lo9acão: Código DENTEL nO 0020/85

1.1. Fabricante: Lys Eletronic Ltda

2 - SISTEMA IRRADIANTE

1 - TRANSMISSOR
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PRAZO PAflA E.NTRADA EM FUNCIONAMENTO EM DEfiNITIVO 'DA ESTAÇÃO
(IoIÁ_lIoIO: 1'" .. nu.)

W E S ES

23 mB5B3

as exigências de ordem técnic~ e legal que lhe sejam feitas por

esse ~1inistério.

... r i3 rlÍcro Região Econ6mica Estadual

*I!'Para os fins do disposto nestas condições, entende-se como Tempo
de Programação Diãria de emissora de radiodifusão o período de
tempo de transmissão ininterrupto, compreendido entre a entrada
no ar da estação. coincidcn~e com o início de sua programação h~

bitual c o término"das transmissões no períoào. coinciàente com

o encerramento dessa mesma programação.

Declara, na oportunidade, que conhece e

se submete as condições deste Edital e que _n,~o partIcipê! de cpn

corrências abertas. pelo Ministério das Comunicações.

Termos em que 1

P. Deferimento.

T0113l10

{ LOCAL I

Porto Alegre, 26 de o':tubro de

~;;;[l"'LI é~~~:--~

ro1AURILO DE CAMPOS SENNA FILHO

CONTRATO 'SOCIAL DA

T E R M O O E I N S T A U R A ç Á a R~DIO E ,ELEVIS~O BANDEIRANTES Dc PElDynS LTD~,~

In~taurei, nesta' dat~, o processo ~uc recebeu o nú-

merO 001049/ /~/n.c!;·st~ Diretoria, com os nocurnentos que instru(.

,J propos t. do RÂDIO E TELEVIl':ÃO BANDEIRANTES DE PELOTAS LTDA

para uxcctltar O 'serviço de rilcÜod~JU55o TV- .TOLEDO/PR

nos termDS do Edital nQ~/~ A proposta compreende 70

folhil5 nu~crildas c rubricadas.

ASSJ5'l'E!;TE DO DIRETOR

Dcclu~~ que presenciei a i~stauração do
prcsemtc prOCQSSO c n~nhum' rCf1êll"o' tenho

Li ft1zet:.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

- r.arisa de Berros 5aed, bresileir~ ~aiô~ü 2Dl~8i?Bo ~~cli

ca vEterin~rie. RG n2 3.46B.Dle ~1sp. CPf n~ D61ow7~o

988-01, residente e dom1ciliBoB ~ SBO P~H.lltJ ..., SP p ~ ~qo
Higienópolis, 375, S~ endar~ baií1? Higiengpalis:

c-;
~~alJrilo de Campos Senna Filho .. b~ilEiTDo @.:.J:ioZ'o QOC;ÚtJ[:1

. aCTini.trador, RG nO 2.994.~60 -~, CPF nO O"9033~o~J8o
,~, residente e domiciliado em sãiSPBUltl =O'Sf'ü ~ f1u",Nrvi=

tor Penteado,179B, apto. 162, BaitF,F Sumo""o

"t>'
- Wilson Arnaldi·Tornaz, bresilelro .. ~alor, ca80dD v ~8ôio =

lista. Rt nO 2.566.130 - SP. CPF ~D06.U~ijo599~72, ~O~~

delõt~ e dorniciliàdo er:'l são Peulo -"i;p,. E R!J8 l)J!COrlY',8 rG'o

lix, 95 - 30 andar, bairro Pinheiral;

Ter.: Ent'tE' si .!u~to e con.tret!!ldo uma sociedade RmerciCiJ pDr' eD'i:~:;, dli:'

re~pcnsebilidede limitada QU~ se reger~ pe18s cl~u~ulQS 0 e~ndi~082=

sE!guinte!l:

CL~USULA 10 - A aooiHd'de girará sob e denominação d~ RaO!D [ V~L[~l

slio SAI!DEI RA~!TES DE PELOTAS,1;TDA, corn' sede na, ci dade de 1'01-\;" i\icu9'J"8

Ested~ do Rio Grende da Sul t :~Rue Delfino Riet, 1030

CLA'I1SUl~ 21 - A EociedZl:de .. tem por objeto a exer::u~'5o de S0F'1'.11iJ@G cio ""

rad! odi fusão SOA0fti e de !iO!T: e imagem ()',~~ tel'evi~E~jt e@m ~'S,nQJ.l

di!lidescducacionail! P cu! tureis, _~p tlc~Wfdr..em_&~ legi828!j2o mil· lt.l'!f}O?ç

CL4uSULA )' - O cepital socisl ~ de CzS 700.DOO,OO (eotocoNt"o u!X @~~

2&dos), dividido em 70.0DO (estante ~il) cota. de'CG~ !~,~O C~O~ ©?~"~
dos) cede uma e assim repertido entre os sócios.

~ - 5~ (cinQuents por cento) do capital socinl Se!; intGgrQl!2Qd~=

ngste ato, em moeda corrente do País e O~ rBstant~s 5G~ {cinqvGn~G ~Dt

cento), deuer~ ser·integrallzedo até B d~te preyiste po~w U~~~Qd8 0lf
funcionamento d8 primeire permissão ou conc9sslq.

EDITAL M' 272/88 - GIl

RÁDIO E TELEVISÃO BA1IDEJRAJn'ES DE PELOTAS

L'l'DA., CGC.MF. sob n' 90.711.524/0001-83, devidamente constitui

da na forma da legislação em vigor, com sede na cidade de Porto

Alegre, Capital do E~tado do Rio Grande do Sul, tendo tomado

nhecime~to do Edital em epígrafe, através do Diário Oficial da

União, de 02 de setembro de ~988, mandada publicar por esse Mi 

nistério, convidando os interessados à execução de serviços de

radiodifusão de Sons e Imagens (televisão), na cidade de Tolcdo

PR, vem, por seu Diretor infra assinado, dizer a V.Exa., que de

seja executar o serviço e que se compromete desde já, a atender

~arisa de Barros Saad

f'lauril o de Cempos Senna Fil ho ••••

Wilson Arnaldi'Tomaz •••••• ~ ••••••

Total

66.500
, 1.750

1.750

70.0DO

cotas ~ 1:2t
cotl.'S = C2!

cotes <"> Cz;~

66S"ÜliO o 'DlD

],?" S~H3v le9t!

11 o ~~O, [Jij
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CL~USULA 7~ - A sociedade sere representada ativa e passivamente, em 
juIzo ou fora dele, pelo s;cio Maurilo de CampD~ Senna rilho, que assi

nará isoladamente, todos os papeis e documentos como S~CiD gerente.

CL~US~LA e~ - Os lucros nu P~EjU!ZOS apurados em balan;o$ Gnuais encc~

rcdos e~ '1 ~~ d~zembro, Eerão dis:ribuidDs~o~orcion~lmente às cote~

de ceda um dos socios no capital soci~~ ~

I
CL~USULA 9' - O capital Boclal, na sue totelidede, .p~·Bré \le~

a pessoes físicas brasileiras.

CL~~SULA á~l- As cotas são inalienáveis, incauctrinávei5 direta ou indi
retemente B estrangeiros ou 8 pessoas jurrdic8s~~ependendode qual

quer alteração contratual de pr~vie autorização ~ poder conced~ntB.

ir
Cl~USULA 5~ - Os ~dministr8dores da entidade seriti brasileiros natos e

. " rr-.~,

sua inve~tidure no cargo somente p8d~ra ocorrer B~~ have~e~ sido apr2

~üdos pele r.inisterio das Comunicaçoes. i
~

;:
~L~~S~LA 6Ç - ~ sociedade ter2 duração por prazo ~dterminado.

~ - A responsabilidade de d~ cada um dos

tã~cia totlr"do capital social.
S~ftDS é limitada à impor

C.
[}

11lST~ DE 1lET1FlCAClo E IIATlFlCAClo DO coiit'!fÃTO 'SOCI

AL I:OIlSTITIITIVO DA RÁDIO E TELEVISÃO BAJlDEIRAJlTES DE PELO

'!'AS L'lIJA.

06 lnf~~ 8ss1nsdos:

_ ~SA DE BARROS SAAD, br.Dllel~ •• mator, 801telr9, m;d!

C9 veterln9rl~, RG. n l 3.4Sa.018-SSP, CPF 041.470~9&8-01

residente e domlcllt~d. em 5.0 P.ulo - SP i 'Avenld. H( 

glenópolls, n' 37S - S' and.r. Hlglenópolle.
(,-,

RAUBILO DE CAMPOS SENNA F1LHO, brsBl1etnpi C9S9do, ~dmt

nlstr9dor àe empreas. RG.n R 2.994.460-SS~ CPF n R •••.••."
~·.33S.638-20. ·resldente e domlctl lodo t~ 590 P.ulo -SP

; Avenid9 Heitor Penteado, nR 1.7gB, 9Pt~~162. 8um9ré.
i,.;i

_ VILSON ARNALDI TORA~. br.ellelro. coaodo.· rodlollSL9, RG

n' 2.S66.130-SSP, CPF n' 006.0S0.699-72. ·:~"1dente e do

mlelltsdo em são Psulo - SP, 9 Rus Vicente~Fel1x, na 95,

Únicos Sócios. d~ Boctedsde por cotSB de r~Bpons9btlldlde

Uml hd. QUo 111 rarí lob • rar.i~ loe1l1 d. "RÁDIO 11: TELEVI

SÃo BAJlDEIR.AHTES- DE PELOTAS LTDA.II, com sede soels1 ; RUI

Cl.!:USUll:. )Otll- O quadro do pessoal, será semprE ~cDnsti'tàíd~. 11~ meno~

de dois tc~;o~ d~ tra~Jlhadores hra~i1eircs,~e a responsl1~ilj~Bee e

a ::Jrientaç'~o intelectL'al e ed~inistrativa de -empnse "Co!Iber;'o· somunte

~ bra~ileiro~ natns.

bairro de Plnhelroe.
.
"•

CL~USUlA 11'- Ao~ ce~os o~issos aplicar-se-Bo;os dispositivos 1eg2is
\.'i9(>ntE~.

[ por t"starer.J assim justos c contratados~ fizeran l~vra:r '0 presente ~

instrumento em ~ (quatro) vias J nE presençe de 2 (du~s) ~estemunhas,

sendo u~a das vias·pa~~ ser equiv~da ns Junte Cpmercial do Estado do
Ri~ Grand~ d~ Sul e a~.dp~ai5 para uso dos sóci~s.

O~ s~cios declara~ que nã~ estão incursos em ne~~~ dcs crimes ~~e _

vistos em lei ~ue os impeçam d~ exercer Btivida~ mercantil.
ii.t-
t:
ç

Porto Alegre, 25 de de 1986.

do Estsdo do Rio Grsnde do Sul, conforme contrato social

protocolado ng Junta Comerct.l do ESt9do do Rio Gr9nde do

Sul 80b n' 021066. em 18.04.66. retlflcom o § l' do CI9US~

19 aa de aludido contrito. no Que tange 9 forms de lnl~Qr~

ll~.çio do c5~'t.l Boc1. sr, que esse referido ~srágrl-

Co .p...... t.r , Ullul L. re ç;o: _, onl!10 N-EfiII.

~ - O csplt91 50cl§1 ser; inte&rsllz9do da scguVnte m!

nelr., o) Cz$ 3S0.000.00 (trezentos e clnquents míl c~

~sdos)1 correspondente 5 ~etade do cspttsl social,

~rn moed5 correnl~ naclon31, no ato da 9sstn~tur9

do pr~sente contrato. 09 pro?orçso estBb~leclda p~

r9 esds sócio COttSt9, v91endo 9 9ssin3turs do só-

ciO e do gerente nomesdo~nQ contr~to,.-como recibo

por p9rte deste; b) Os restontes Cz$ 3S0.ooo.00 (trezen 

t.os e:cinquent90 mil cruZ9:dos},serào int.egrsl:izados em

moeds corrent~ 09010n91, ~g mesms p~oporç3o e5t3b~

1~cid3 p9rs csds sócio, no pr~~o de 2 {dois} snas,

5 cont9r d5 ssstn9otur5 deste contr9to SOCi91.

Flcgm m9nt,ldss 9S demais cláusUlas

SOb~91 or1&1n91.

condições do contrst.o
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ap1icsção de Cz$ 1.765;000,00 (hum ml1h'o,E.9
-I

t.ecentos e sessenLg e ainco mil cru'Z.~Hjo:s) '3m I

CGC.M!. n' 90~711.524/00Dl-83

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCLAL

Ministério dss' Comunlosções n' 195/66, PUb1l

csdo no D.O.U. de 10.10.66 •.

Sumst"éi T:l.'ILSOrl AmfALDI 70~Z. br9.silei'ro. ca~sdo, t'adislt.§.

ts," RG. n' 2.566.139-SSP, CPf n' 006.05111.699-72, residente

e domictlt9.do;.em Sso Psu!o-SP, -9. Ru9. V~nte.Fel~x.J n 9 95,

3 Q snd3~, B9t~ro Pinheiros. os qualidade de únicos sócios

componentes ds socied9de de respons3bili~3de limitsds , de

nominada RÁDLO E·"TELEVLS;<O BAllDELRMITES DE PELaTAS LTDA. ,

taleza, Capita~ do Estado do Ceará? s

a) - metade 'na import.ância de C'2.~; Q o o." o o o o

882.500,00 (oitocentos e oitent~

dois mil e quinhentos Ql~uZE!dosJ ~ na 9,

to da assinstut"'E. ds present.~' 91 ter:à

ção contratual, valendo 8 gS3in~tura

dos SQCios e do dirigente d~ socied3de

como recibo.

b) - a outrs'metade na Quanti~ dG CzSoooo ••

882.S00,OQ(oltocentos e oitEnt~ G dois

mil e quinhentos cruzados), s~r3 inte

gralizada em moed? corrente nacional l

na p;,C'porção das COtd5 de ql'e os':lsóci

os já sso'possuidores~ nõ praza da

112 (:doze) meses, a contar ti:.:! 3sE.:1.n9tu

ra da presente a!teração do cont~gto I

soc:l.~l.

RIlURIW' DE CMIPOS SE!!!" num, 6.409 (se 18 In! 1, qui

trocentas e nove) cotas, no vslor de Cz$ 64~090IOO

Csessent.s e qU-St.r'D mit, ,c noventa cru'Z.sdos);

integralizado pelos sócios cta se~uintç for

ms:

\,':1\or. d.e Cz.$ ~.336.820,OO (dols m11hõ~s~ !;.re::.8n.tos

e trinta e seis m11,·-oltocentos e vinte c("uz~6os);

RhRISh DE nAnnas S~AD - 233.662 {duzenLas o
e três mil. seiscentas·e ott~nts e dussl COl9S l

dinheiro e 9 consequent~ emtssso de 116.000

(cen.t.o e 2".etent9. e se~s-,mt-U· eo't.~s~ ·no V91!.O['

de Cz$ 10,00 (dez cruz~dos) c~ds um3, ~ 59 =

rem sub.sc.rt tos pelos sócios. 09 lH'6Porgso ct~s

de que .c9d~_ um ji é possuldo~. a ftm as fi =

c~r docad9 do c9plt91 $00t91 neces~srto DS~~

utt\iz~r-5s dos serviços ft~ r~dtodtfusão d~

sons e imsgens Ctelevis~o) n~ cid~ad de f0

Por força, do aumento do Capital Soci~l 3

clsusula 31 (terceira) do contrato social, pass2rn [] v1.2,C

rar com a se~uinte redação:

CLÁUSU~A 3' - O Cap~ta1 Social é de Cz$ 2.465.000,00 (dois

milhões. quatrocentos e sessenta e cinco mil c~uz8do~)~di~

vididos em 246.500 (duzentss e quarenta e seis mil 0 q~i~'

henta~) cotas no v~lor ·de ~~$ lO;OO(dez·cruz~d~si~~~

ms~ e assim repartido entte'õs sócios:

de

do.

Bairro

Cesrã,·objeto do Editsl de Concorrência

com sede soci~l i Rua Delftno Rtet, n g lB3, na cidsde

Paulo. à ·Av. Heitor Penteado. n 2 1.7gB. apt 2 162.

Porto Al~gre, Csptt31 do Estado do Rio Grsnd~ do Sul, ooe

form~ contrsto soc1s1 e respectivo Instrumento de retlfic~

çg,o.e r'3.t.i,ficSç9.o. reglstt'3dosns Junts !:omercj,al do Est.,!

do do Rio Grande do Sul, sbb n' 43.201.035.397, rsso1vsm,

como resolvido têm, slter~~~~-el~5~ss-2L-e-?I.do· rere~l

d? contr'ato 50c191. com o· objetivo.de utilizar os serviços,

de radiodifusão de sons e tmagens (telev!S;o). .na cidsd~

de Fort~lezg, Cgpil91 do-Estado do cesrs. colocados em co~

co.rrênct'3 p~bilca pelo M1.nls\ét"lo, das, Cocuntcsçõ-es. ;itt"g -

és do Edital n' 195/66-eM, de 06.10.66: publicado no DI~

,1_0 ºf!cisl ds União d~ 10 subsequente: pá~s. 15.347 e

15.346, da Seçoo 1, d.s seguinte forms,W

CLÃUSULh 2' '- A Sociedade tem :por objetivo s. ellecução de

se~'viçcs de t'3diodifusào sonor'3 (r9.d1o) e. de

sons e tffia~~ns Ctelevi590)~ CO~ fin91tdsd~s

edUc9cton~is, cultursis, tnCorm~ttv95. re

creattvs5 e de propag3nds com~~cisl, n3 exe

cução de seus servicos. dentro dos limites

estabelecidos ns legislação' espec{fi n,l

cid~de de Porto Al~g~e, Cspltsl do Est3do do

Eto Grsnde do Sul. 9 ~U9 Delftno Riet,n2 183

onde .tem sua sede e foro, podendo sbrir fi

liais, ·escrttórios, sucurs9is e 9%êncAss em

todo O territ6r.to nsc!ónsl, esp~ciglmente ns

cldad.e (jefo~~":lez~, CspH~l do Estsdo do

Por est.e instrumento p!lt't.icu19t" de alter'aç3o do Contt'~

~o Social , os infr~ 9ssinsdos, ~~RISA DE BARROS SAAD, brs

sll!irS t solteirs, maior, m;dic9 vetertniri9 , RG 0 2..•••••

·3.468.018-SSP,. CPF n' 04.1.470.986-01, residente e domiclll

ada em S~o Paulo-SP. -9 Av. Higienópolis, n!i! 375 - s'ri sndst'.

Bairro Higienópolis; MAUHcrLO DE C~OS S~MfA FILHO, brssi

lei roa I css9.do, sdministt"3.dor àe empres9s. RG n!i! -2.994.460

SSP, CPF n' 049.335.&38-20, residente e"domiclIlsdo .m Soo

A Sociedade.psrs ~srttclp~r ds ~Concorr~nci9

relativa ao referido Edlt~l n' 195/86-GM, d~

cldlu 9um~nt9r o capttal sDCtsl de Cz$

700.000,00 (setece~tos mil c~uzados) ~ar~

Cz$ 2,465,000,00' (dois ml1hões, quatrocentos

~ sessenta e cinoo mil oeu~5~os), mediante s

VIISon ARJr~AlJ)I romz. 6.409 (seis mi.l. qus!Lt'oc~ntSls

e noveJ cot-ss. no valor de C'l.$ 64.090,00 (2,s!sssnt~

e qust.ro mil e n9venta cruz3dos).

Ficsm mantidss todas 5~ dem3is cliusul~s 8 condi

çQes do cont.r'3to or!ginal.e respectivo instrumento 1~ r~t!

ficsção e rgttftcsçào.
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I: E por estarem justos e eontratsdos. msndsram d~ttl0

~r9.fs.t' o presente instrum~nto de pg,ltet'9ção do ccntr3to 50

çi~: em 5 (cinco) vias. de igual teor e ~orm3, o qugl lido

na ~~esenç9 dos contrstsntss e dss duss t~stemunhss s fi

n51 s5sinsdss, foi 9ch9do conforme. aceit:uD e.55sin!Jm, 0

brigsndo-s~, por s1. seus SUcessores '3 bem e fielmente CU~

pri-lo.

Empresas, RG.n Q 2.994.46~SSP/SP, CPF.MF.n 2 049.335.838-20

r~sidente e domiciliado·em são Paulo - SF, à Av.Padre Pe~

reira de Andrade, n 2 5~5 - apt 2 112-B. Alto de Pinheiros;

VILSON JLQ~~I T~~, brasilei~o, casado, Publicitário, RG

n2 2.666.130-SSP/SP: CPF.Mf.n P 006.050.699-72, resident

domiciliado em Sãe. Paulo - SF, à Rua Vicente Felix, n" 'o,:.,

31:: -andar, Bairro de Pinheiros, na qualidade de únicos ;;'0-

ficação e ratificação 1 registrados na Junta, Comere: do

o objetivo de aumentar o Capital Social de Cz$ ." •.•••.•

2.465.00°,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cin-

ú1 (i-

(dezoito milhõesCD mjl cruzados) para Cz$ 18.000.ood,oO

ma alteração sob nº 115.673, em 11 de julho de 198-, reso!

vem, como resolvido têm. alterar o referido contra- '), com

cios componentes da sociedade de responsabilidade li~_ 3 

da. denominada P~'IO E YELEVISÃO BANDElRAHTES DE PEI~~AS

L'EDA., com sede social à rua Delfino Riet. nº 183, n,s .::ià.§.

de de Porto Alegre, Ca~ital do Estado do Rio Gr~nd~ Sul,

conforme contrato social e respectivo instrumento à~ ~eti-

Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43.201.035.397,

a) Metade na importância de Cz$ 7~767.500,00 (s~

te miJhõeS, setecentC5 e sessenta e sete mil

e quinhentos cruzacc ), na proporção das co 

tas de que os sócic:· já são possuidoreS, no

ato da assinatura é· presente alteração con

tratual , valendc,! '..ssinatura dos s'ócios E' do

de cruzados), mediante a aplicação de Cz$ 1~.535.000,OO

(quinze milhões,' quinhentos e trinta e cinco mil cruzados)

t-'m dinhE'iro, e a consequentr: emissão dE' ] .5S3.5C·O (hum mi-

lhão. quinhentaE e- cinquE'nta (' três mil C' quinhentas) co 

tas. no va10r de Cz$ 18,00 (dez c~uzados) cada uma, a se.;
rem subscri tas pe 1os soe ios I na p~op(lrção das de que cad ~

um já é possuidor, a rim de ficar dotada ao capital social

necessário para utiltzar-se dos s~rviços de radiodifusão,

objeto dê Edital n~ 272/88-GM, de 01.09.88, publicado no

Diár:-o.ç>ficial da Unjão de 02.09.88, para execuçãc- e expl,2

ração de ~erviços de radiodifusão de sons e imégens (tele

visão), na cidade de Tcledo, Estado do Par·aná. observado o

maior valor de referência para execução dD serviço, na da~

ta da publicação do Edital qu'7 importou em Cz$ ••••..•••••

15.432.500,00 (quinze milhões, quatrocentDs e trinta e dois

mil e quinhentos cruzados), arredondado para Cz$ •••••••••

15.535.000,00 (quinze milhões, qUinhentos e trinta e cinco

mil cruzados), aumento de Capital esse, a ser integraliza

do peIoE.· sócios, 'da seguinte forma;

ytstos,. nos termos da

Lei n" 6.884, d. 09.12.80

dirigent~ da soci~ ade. como recibo;

do Contrato Social, os infra assinados, ICARI

SA DE BARROS SAAD, brasileira, solteira, mai·or. Médica Ve

terinG.ria, RG.n' 3.468.018-SSP/SP, CPF.MF.n' 041, 470.98B-01.

residente e domiciliada fim são Paulo - SP, à Av. Hi~ienopQ

IllAURILO DE

de Cz$ 1B.000.000,oo (de-

b) A outra metade,· r a. quantia de Cz$ •••.•••••••

7.7~7.500,OO (SE~E milhões, setecentos e ses~

senta e sete mil -= quinhf!ntos cruzados), na

proporção das c0~as de que os sóci(s j~ sao

possuidores, no prazo àe 06 (seis) meses, a

contar da presente alteração do Contrato So

cial.

11 - Por' .força do aumento do Capital Socjal.a cla-:

sula 3~ (terc~ira) do contrato social,

I..ÃUSULA 3. - O Capi tal Social

ra a vigorar com a seguinte redação:

de

CGC .IllF. n t 90.711.524/0001-83

ALTERAÇÃO DO CllICTIIATO SOCIAL

RÁDIO E TELEVISÃO BAlIDEIRAJCTES DE PELOTAS

J - Por cs~~ instrumento particular de

li~, n~ 375 - 52 andar, Bairro Higienópolis;

CAk?QS SENNA FILHO, brasileiro, casado, Administrador
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zoito milhões àe cruzados), dividido em

1.BOO.OOO (hum milhão e oitocentas mil) co-

tas. no valor de Cz$ 10.00 (dez cruzados,) c.§.

àa um", e assim repartid.o ~ntre os sócios:

JU..RI5A DE B/J!ROS SMD

ondições do contrato original e respectivo jnstrumento ~~

retifícação e rati1'icação.

E. por estarem justos e contratados,

datIlografar o presente instrumento ele aI teraçào do contro.§.

to social em OS (cinco) vias, de igual teOJ~ e forma. o qual

1.766.400 (hum milhão, setecentas e seis mil e quatro 

c-er.tas) cotas. no valor de Cz$ 17.064.000.00 (dez€'ssete

milhões, e sessenta e quatro mil cruzados).

lido na presença dos contratantes e das duas testemunhas a

final assinadas, foi achado conforme! aCçi tam e assinam, .2

rigando-se, por si, seus sucessore~, a bem E' fielmente cu!!:

prf-lo.

Kl.URlLO DE I:AJIIPOS SEIiIU< FIUIO

46.800 (quarenta e sels mil e oitocr:ntas) cotas, r.: va

lor de Cz$ 46B.000,00 (quatrocentos e sessenta ~ito

u:i 1 cruzados).

Porto Alegr'e,

NARISA DE BitRROS SAAD

46.800 (quarenta e seis mil e oitocentas) cotas -·,0 va

lor de Cz$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta oito

roi 1 cruzados).

MAU .:::- r.AMPOS SENNA FI~

-..;--,-- j/

--~~~~~'I-:.~ON ARNALDI TOM~
testemunhas:

a brasileiros natos.

DOS RL-.S

KINUYO OKAl>IOTO

P R DeU R A ç À O

RÁDIO E !'E.LEVIsl.O BAllDElH&J1f~ m\:z-

PEUn'A5 LrDA., CGC.MF. n. 90.711.524/0001-83, com sede

eisl ~us Delflno Rlet t n~ 163, n9 cid9de de PDrto-Ale ~
, '~;

grei Cspitsl do Est9do do Rio Gr9nde do Sul, com contr~Lo

BDClg1 srquivsdo na Junt~ Comercisl ao Estado do Rio Gr~n=

de do Sul, sob o n 2 43.201.035.397, nest.e ato rep'resenf~d~

por s~u socio %~rente, MURILO DE CAJIPOS SEIIHA Fl:1'1Z1], br's

sileiro, cassdo, ·administ.rsdor de empresas. RGQof! ooH"OO.

2.994.460-SSP/SP e do CPF n' 049.335.838-20. residente

domicilisdo ~ Av.Heitor Penteado. n 2 1.798, 9l"{jt~ 162, em

são Paulo. Capital do Estado de são P~ul0. nome!3 e constl

tut seu bastsnte procut"gdor o DH. FOAl'J RAZtffi, br'zsileiro 9

cssado. advogado, RG.nl? 403.268-SSP/sP e do CPF n Q g~ •• o.o

004.276.918-34, residente e dornicili9do S A13med~ Fr~ncs ?

n 2 1.433 - 5~ 9n691", em Sso Paulo, Cspitsl do Estsdo de

são Paulo, para rept'esents-ls per'3nte o IIIHIS'!'ÊtUlDJ IDnS [;0

IlUHICAçõES e seus órgso5 subordin'3dos, esp!2.'c191m:::nte o [1<2-
1

p3rt9mento N9cion91 de TeleconlUnic:;!ç.õss em Br8s1Us-DF"Fo!:'

tslez9 e demais Diretori~s Regionais, podendo, p3~3 o fieI

desem(:osnho. :lpresenti?t' propost:;lS p'3r'E1 :3 e:tecuçso S 8Rplr.:;r'i:.

çào de serviços ds rsdiodifusso sonor~ (rsdl0), ~ de sons

2) --'--'4""'J..i.<lo!...=~---,

Visto. nos termos da Lei

n' 6.884, de 09.12.1980.

0=~r· 0~B-4.437

eFicam mantidas todas as demais cláusulas

14= - Os administradores da Entidade serao brasilel

ros natos e a sua investidura no cargo; some~

te poder~ ocorrer após haverem sido aprovados

pelo Ministério das Comunicações.

13i - A responsabilidade e a orientação intelectual

e administra~iva da empresa, caberão- somente

12i - O Capital Social ne sua totalidade, pertence

rá sempre a pessoas lisicas brasileiras.

111 - A cláusula li do Capital Social original, pa~

sará a vigorar COf.l a seguinte redação:

liA Sociedade girará sob a denominação dE' ~ 

E TELEVlSÃO BANDElIIAIlTE5 DE PELOTAS

sede social na Rua Delfino Riçt~ n P 183,

cidade de Porto Alegre, Capital do Estado

Rio Granàe do Sul, obrigando-se, porém a

brir li1iais em todo o território nacional

sempre que lhe for outorgada ooncessão ou peE

missão para a execução e exploração de servi

ços de radiodifusão e televisão, objeto de E

dital de concorrência, publicado no Diário o
ficial da União, por determinação do Ministé

rio das Comunicações."

Acresoenta-se ao contrato social original, as

seguintes cláusulas:
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imagens (televisso). assinar documentos, defesas, pedi 

dos de reconsideração, recursos. termos, requerimentos, 9-

campanhar andamento de processos, juntE!' e retirar documen

tos. psgar taxas e demais emolumentos, cumprir exig;nciss.

bem como solicitar informações sobre s vida 1eg91 ds sacie

dsde. e praticar todos os demais stos que se fizerem nece~

s9r~os psra o completo e fiel des~mpenbo deste mandato.

. Porto Alegre, 11 de novembro de 1986.

~

MAURILO DE CAMPOS SENNA fILHO
Sócio Gerente

domiciliado em são Paulo, Capital, à Av. Padre Pereira

de Andrade I nº 545 - apt~ 112-B - AI to de Pinheiros.

Cotista com 2,5% do Capital Social e gerente da Entidade.

Brasileiro, casado, radialista, RG.n 2 2.566.130-SSP/SP,

CPF.MF.n 2 006.050.699-72, residente e domiciliado em

são Paulo l Capital , à Rua Vicente Felix, n.!!: 95,39' anda

Cotista com 2,5% do Capital Social.

Porto Alegre, 26 de outubro de 1988.

MAURILO DE OAMPOS SENNA FILHO

Diretor Gerente

~Ep.r:rç(' r-ÜP:"'JCC1 FEDEl1h:"
1-:: ....- f'U:TEi..

DECLARAÇÃO

concessionária e/ou permissionária de

fusão em nenhuma de suas modalidades,

DE

D E C L A R A, que ainda

Diretor Gerente

llÁDIO E TELEVISÃO BANDElllAJITES

MAURILO DE CAMPOS SENNA FILHO

PELOTAS LTDA.

Porto Alegre, 26 de outubro de

A llÁDIO E TELEVISÃO BAllDEIRAlITF.5

PELOTAS LTDA., entidade constitui da para a execução de

viços de radiodifusão.

D DIRETOFo Dl-. DIRETOFoH REGIOI'J..L DO DEPH-"
Tt,P.Et:TO l\AClor~AL DE T~LECOMU1UChçÕes - Dt:!;
TEL, n~ uso de sua~ 2tribuiçõe~ }~~2i~ E

regimentais e, atendendo ao que fDJ requ!
rido pelo RhDIO E TELEVISÃO BA~DEIRA~TES

DE PELOTAS LTD~, 2través do Processo n g

29102.001281/88,

CERTIfICAI parE; fin[' OI'?- con:provaçâc ~-?:!"C::~

te Q Junta Comercial do Estado do RiD Grande 00 Sul, qu~ ~ fh:~(

E TELEVISÃO BA~DFIRA~TES DE PELOThS LTDh, COffi sede na cicadE Cf
Forte Alefr~l r.e~t€ ~s~ado, não àeté~l ê~É a prescr;te cat~. q~~!

Quer conces~~o, p~r~lssio ou eutorjz~;~o~ para executar ~frv:çc

de radiodi~u~ão no E~tr?O de Rio Grande 00 Sul, pod:ná~, f~c~ a
Jegis]ê:ç2.e err, vig.or~ rJquerer o registro àa alteraçao ae seu cC'~

trate scc:él na JUDta ifercial do Rio Grande do Sul, ind~rc~de~

te;T,i;:r;t~. :: au·tor:.::aç:~· f-.este Ór·gão. E. para conEt.ar, ~u EELOJS.!"
f:ELE!::' 1-.:: hC' DIAS ~l(['l~ ,1ô\'reA presentE: cer>t~cãG q:JE

"oi ,,,~ir,' "'por ~irr, ei pelo Senhor Di/ret.or Foegione1.

'ooHo "W', j' o O"'"""" ,. ""'

__---------1 ,l\~j~] I

Porto Alegrei 26 de outubro de 1988.

nenhuma

rf1

DECLARAÇ};O

IIAURILO DE CAJIPOS SEIlIIA FIUIO,

cotista E' gerente º.a RÁDIO E rELEVISÃO BAHDEIRAIITES DE PE

LOTAS LTDA•• sediada à Rua Delfino Riet, nº 183. em Porto

Alegre. Capital do Estado do Rio Grande do Sul, D E C L A-

R A. para os devidos fins, que não participa de

Entidade que executa serviços de radiodifusão.

3.46B.018-SSP(Sp, CPF.MF.nº 041.470.988-01, residente e

domiciliada em S~o Paulo, Capital, à Av.Higienópolis,nº

375 - 5º andar. Bairro Higienópolis.

Cotista com 95% do Capital Social.

Brasileira, maior, sol tci-ra, médica veterinária, RG.nº.

llÁDIO E TELEVISÃO BAlIDEIRAIITES DE PELOTAS LTDA.

RELAÇA:O DOS COTISTAS E DIRIGEllTES DA

IIAlUSA DE BARROS SAAD

MAURILO DE CAIII'OS SENNA FIUlO

Brasileiro , casado, admiry.istrador de empre,sas, RG.n ll •• MAU RILO DE OAl'.POS SENNA FILHO

2.994.4GO-SSP/SP, CPF.MF.n' 049.335.838-20, residente e Diretor Gerente
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JlAlUSA DE BARROS SAAD, sócia cotista

da RÁDIO E TELEVISÃO IlAIIDEIllAJi7ES DE PELOTAS LTDA•• com s~

de social à Rua Delfino Riet I n~ 183, na cidade d.e Porto ~

legre, Capital ào Estado do Rio Grande do Sul. D E C L A 

!!....!' que participa das seguintes Entidades executantes de

serviços de radiodifusão:

DECLARAÇÃO I b) Nenhum sócio integra o quadro soci~-

tário de outra e~~ecutante do m·.;smo

tipo de serviço de radiodifusão, no l-lunlclpio de Toledo

PRo onde, se pretende instalar a Estação, nem de outras em

presas de radiodifusão, em r-Juniclpios diversos, em eXC8ssa

aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei nU

28 de fevereiro de 1967.

Porto Alegre, 26 de outubro d~

RÁDIO CLUBE JACAREÍ LTDA.

Jacarel - são Paulo

Onda Média

NIAURILO DE CAMPOS SENf-JA FI LHO

Diretor Gerente

RÁDIO SOCIEDADE !fORrE DE lUJfAS LTDA. DECLARACÃO

Montes Claros - Minas Gerais

Onda r<1édia

Porto Alegre, 26 àe outubro de 1988.

/ i·'"'

O a~aiXo assinado: dirigente legal~:~!
mente responsável pela RADIO E rELEVISAO IlAIIDElr,J!l...l7f'1;::'~ .!Ii)'::;:-",~

PELOTAS LTDA .. , com sede social na cidade de Porto Alegre

Capital do Estado do Rio Grande do Sul,

que:

detidade executante do mesmo tipo

(~..
" .

O Capital Mínimo exigido pelo Ministerio d2S

Comunicações, através do Edital nº ·272/B8-GM~ publicado no

Di~rio Oficial da União de 02 ..U~.88, para execução e expl~

raç~D de serviços de radiodifusão de sons c imagens (tele

visão) na cidade de Toledo - PR, é de Cz$ 15.432.500,00, ~

quivalente à 2.500 M.V.R. do mês de setembro de 1238.

DEIIlIIISTRACÃO DE RECURSOS FIHAliCEIROS

Diretor Geren'te

MAURlLO DE CAMPOS SENNA FE.HO

a) Não participa da dirG!ção de outra E!}

serviço de radiodifusão. a que se refere o Edital. no MunJ.,

cipio de Toledo - PR, onde se pretende instalar a Est~gão,

nem de outras empresas de radiodifusão em r-Iunicipios divcL

sos. em excesso aos limites fixados no artigo 12\ do D~cr~

b) Não está no exercício de mMdato el:

tivo que lhe assegure imunids.de par

lamentar. nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento

na Administração Pública, do qual decorra foro espec,al. (l
Porto Alegre. 26 de outubro de lC~

to-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.

Onda Média

Frequência Modulada

Televisão

DECLARAÇÃO

o abaixo assinado. dirigente legal

ente responsável pela ~RAD",·=IO,,-,E,,-,TELEVI===SA:::-=O_======---==t.

PELOTAS LmA., com sede soci~l na cidade de P.orto Alegre •

Capital do Estado do Rio Grande do Sul, D E C L A R ~, que:

DECLARAÇÃO

VILSON AlUIALDI 'rOIAZ, sócio cotista

da RÁDIO E TELEVISÃO IIAlUIEIRAlfrES DE PELOTAS LTDA.. com sE.

de à Rua Delfino Riet, nº 183. na cidade de Porto Alegre,

Capi tal do Estado do Rio Grande do Sul, D E C L A R A

para os devidos fins, que participa da RÁDIO E rv PORTOVI

SÃO LTDA.• sediada em Porto Alegre, Capital do Estado do

Rio Grande do Sul, como executante dos seguintes serviços

de radiodifusão:

A Entidade dotada do Capital Social d~ Cz$ ..

para explorar o mesmo tipo de servi-

ço no Município de Toledo - PR, onde pretende insta~ar a

staçào. e que, caso venha a ser contemplada com a 'outor 

ga, não excederá os limites fixados no artigo 12 do Decre

to-Lei nº 236. de '28 de fevereiro de 1967.

utilizar-se dos 'serviços de radiodifusão de sons e imaSGns

(t~levisão), na cidade de Toledo - PRo

2.465.000.00. elevado para Cz$ 18.000.000,00. mediante a ~

plicação de Cz$ 15.535.000.00 em dinheiro e a consequente

emissão de 1.535.000 cotas, no valor de Cz$ 10,00 cada uma.

a) Não possui a Entidade. autorização

a ftm de ficar dotada do Capital Social necessar10. para
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Para completar o Capital mínimo de Cz$ ••..•..

l8.0(J().OOO,OO, os sócios depositam Cz$ 7.767.500,00, cor

respondente à metade de Cz$ 15.53~.OOO.OO, no Banco Brasi

leiro de Descontos S/A, formalizanao, assim, a sua posição

flnanccj ra, conforme recibo de depóSl to anexo. ,,-{

Porto Alegre, 26 de outubro de 688'

~;~URlLO DE CAMPOS SENNA FILHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUD1CIARIQ

.2!' OFICIO DE PROTESTOS CAMBIAIS

OFlCl/O.t JOAO ~1(iUE'flEOO fE""~U."

CERTIDÃO NEGATIVA 0%6

Diretor Gerente

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

E.Iac/o d. Sdo Paulo

CERTIDl\O

JCGE VICTOR DE BARROS CARRIEP.I.
Dirêtor da Subsecretaria de
Controle Geral de Eleitores,
na forma da lei,

C E R T I F I C A que, conforme

R E C A DAS T R A foi E N T O E L E I T O R A L.

~,:";'RIS:. !:3 ~3:l..:mOS S,\.,.:J) .. -.-...-.- - • • -r .-••

filho"de Jo~o Jcrre 3=~d .-.-,- -.-,-.-.-,-, «

e Jo~~riD. nelen.... I:en;;1~s de P-'''''rO''"' •

nascido em 22/-ºJ/~, acha~ inscrito na

___2_a. Zona El~itoral - ~EL~ VISTA

deste Estado, sob n9 97.339.01 41

-SQQa. Seção, não se verificando eventual suspe~

são de seus direitos políticos. Certifica,

també~, que o mencionado eleitor está quite com a

Jus ti ça E lei. toral. O re ferido é verdade e dá fé.

são Paulo, l/r de ~;:neiro de 198a.

Eu, ~)...ç7.0 datilografei.
Eu, ,;e~ Maria Estela G~mes Ferreirü,

Chefe do serviço de pro~~nto de Dados, conf~

ri. E eu, / /t; -, José Victpr

de Barros Carrieri, Di~tor da SU ecretaria de

Controle Gera~ de Eleitores, subscrevi.

ESTADO DO .RIO GRANDE DO SUL

COMARCA DE PORTO AlEGRE

-/,ODÉR JUDICIÁRIO

1~ OFícIO DE PROTESTOS CAMBIAIS

Certidão '"
FLAVIO PINTO SOARES,ofichd do 10 Of(cio de ProtllS1oS Cambiais na Sl!dll do

Munlcrpio de Porto AI~re. Clpital do E~ado do Aio Gnnd. do Sul.

CERTIFICO. u:endo da faculdade qu~ me confere 11 lei e por me ser Vlrbalmenh:

pKIido pelo próprio requf'rf'ntf' que Illl"mdo, OIIsh, cartl'.irio,os livros de Registro Ih Prote~tos

de LeUIS de CAmbio, Naus PromissóriM e outros trtulos, 00 perfodo dos ultimas vinte 110J

anos, neles nlo encontrei rfJQi~ro de prot!s10~ algum lavrldo contra o aludido requerente.

"lf'(uRI r C f'lE Ç""IPOO: Sf.lJl,r", FI [/l0".-

Bus:caaté---Z.6.1-ll!l.1.!..L-.

o referido é verdade e dou fé.

Porto AI"9". 1'l \)\.\\ '9~\\

cert Cz$ Iof,~. 6S

BoICI •.•••• Cz$ 76.0~

TOTAL. ••. CZS(j, 2'lJ, 73

REVENDO OS LIVROS DE REGISTROS DE. PROTESTOS DESTE OFiCIO. DESDE A

DATA DE SUA. INSTALAÇÃO, EM 1? DE JULHO DE 1974 ATE A DATA ASStNALADA

NO CAMPO ·BUSC1o.', CERTIFICD NÃO E.XISTIR PROTESTO CONTRA A PESSOA

ABAIXO MENCIONADA

_______1.0CAL E o",lA DE E~FE~;ÇÀO-------,

[
•.••• '10M

PORTO ALEGAE, U; DF. olJTU!3nO DE .;:".'(;

fJÃO ACEITE A PRESENTE CERTIDÃO'

NO CASO DE CONTER RASURAS

I1U,", DOS ANOR"'O,.,S. 1 ::!~ _ ~ .o,ND,.,R fONE' 1~5'2i 23';171 • U' (O~ll 3litil

P O R T O A L E G R'E - R I O G R A N O E DOS U L

3' Cartório de Protestos Cambiais

!?Je/.' .Jfd-/W,M :z.:mr.F{, &wçad''éJ !?JtV;I-ada; - &Jlcd

CERTIDÃO

Certifico. a pedido verbal de parte interessada,

que, no registro de protestos cambiais deste Cartório, desde

sua instalação, aos 10 de novembro de 1976, não consta

título algum protestado em que figure como responsável

MAU~lLC ~l CA~PJ~ SEN~A FIlhO .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

~usca até uo iJé vUTUoRO Df 19;<.

o referido é verdade e dou fé.

Porto Alegre, J7 DE OUTUbRC DE 19.6.

ALFEU QUITES BORBA
Of\CIt.L AJUOAfJTE.

CUSTAS

****l1b7j
CzS



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)Julho de 1989

• TRI8UHÂL REG/OHM ElEITORAL

Estado d. $do Paulo

CERTID1.0

JC6ll VICTOR DE BARROS CARRIERI,
Diretor da Subsecretaria de
Controle Geral de Eleitores,
na fOrina da lei,

De,:!lara a idoneidade financeira da RÂDIO E TELEVISÃO

BA~DEIP~TES DE PELOTAS LTDA., C.G.C. MF n9 90.711.S2~/QoOl->?> ~

sediada à Rua Delfino Riet, 183, na cidaôe dt:: Porto };.l~gr"~ ~ n::'

Estado do Rio Grando: do Sul, para instala.r, exe':!utar ~ explc:c',:!.!.~l

uma estação de s·:)ns ~ imag8ns (te.levisão), na cidade dE Tc,le.J.o ,

no estado do Pdr~'ln5.~ objeto d€ conc:orrenci.a d.-LvuJ.g,ado r,elo ;Hni1:

tério da,; Comunicaf~,3I3s, atr&vés tio "Edital nC" 27;?/,S8-GN, public-8

do no D.O.U. de 02/09/1988, e 38 compromete a fornecer o equipa

mento necessário de sua fabricação, face ao bom crédito QU0

desf~uta a RÁDIO E TELEVISAQ E~~DEIRANTES DE FELOTAS LTDA.

BA.NDEIRANTES ELETRDtJ!CA LTOA. Rua Ca(lc~ Cirilo Jr 92· Jardim Lc-onór SP· Tel (OU) 211 3011 FI 116 ·lelo~ [0111 ·,H.318
FÁBRICA A\I Gonct!ição 1244 A 'Dj~dem~ SP·Tr.I (f)111445 1591

são

Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens (TELEVISÃO) na 19cE

1 idade de TOI..EOO, Estado do 'parar.á. objeto do Edital de GonC'orrê.!}

cia n!2 '272 de 01.09.B8, public2.do no DOU de 02.09.53, a [·J.ll:NJIOJ

Em atenção ao que dispõe o Artigo 34, letra b dQ CôdigQ

leira de Telecomunicações, para a sua proposta' d,:, •.?xecuçz.C'
de

Chefe do

DECLARAÇÃO

C E R T I F I C A que, conforme
R E C A DAS T R A 1'1 E N T O E L E I T O R A L,

Kaurilo de Campoa Senna Filho -.-,-,-.-

ri. E eu,

filho de Maurilo de Campoa Senna -.-.-.
eNilza S. de Caapoa Senna -.-,-.-,

nascido em ~/~/~, acha-se inscrito na

~a. Zona Eleitoral - 7::-:La-:-ê;p&==---::-=- _
deste Estado, sob n9 854265501-59 -~-.-.-.

~a. seção. não se verificando eventual suspe~

são de' seus direitos políticos. Certlfica,

também, que o mencionado eleitor está quite cem a

Jus tiça Eleitoral. O referido é. verdade e. dá fé.

são Paulo, ~ de 198~.

Eu,

Eu,

E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PELOTAS L'TDA. passa a indicar os

equipamentos que pretende utilizar para a €'xecuçào do re:ferid/)

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEI serviço.

PEI...01'AS J..TOA•• CGC.1JIF.n Q 90.711.524/0001-83. sediada na c.!.

dade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Esclarece que os mesmos foram dimensionados para alcançar os

União de 02.09.1.988.

tal social de acordo com a minuta de alteráçâo do contrato

social, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado~

da data da publicação no D.O.U. do ato de outorga do scrv!

ço de radiodifusão de sons e imagerts (televisão), na cida

de de Toledo - PR, objeto do Edital nº 272/8B-GM, do Mini~

tério das Comunicações, publicado no Diário Oficial da

valores máximos de potência irradiada, o que sera demonst!~ado

por ocasião da apresentação do Projeto Técnico para aprov6,çGlt;l

de locais e equipamentos

Sul, D E C L A R A, que se compr~mete a elevar o capi-

1 - TRANSMISSOR

1.1. - Fabricante TELAVO - Indústria e Comércio de Equl

p<3JlJentos para Telecomunicações Ltda.

Porto Alegre, 26 de outu~:o de 1988.

FILHO

1.2. - Tipo e Modelo: Transmissor para Video c .i'.údio, morJ~

lação em FI, com uma únj.cé. yalvula,p2.

tência de pico de vídeo: 1 9 01:\'1, Ba.!}

'da lI! em VHF.

Hodelo: RTV - lOOOA.

Diretor Gerente
1.3. - Especificações técnicas : Anexo I.

postas 2 a 2 em uma torre de

2.2. - Tipo e Modelo: Conjunto de,.Antenas tipo :Rómbica, di§.

2 - SISTEMA IRRADIANTE

RCA - Radio Corporation Df America.Fabricante2.1.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FINANCEIRA quadrada, dimensionada para operar na

na Banda 111 em VHF~ potência de

2.3. - Especificações técnicas: Anexo lI.BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA., C.G.C. MF n9 ....••••

51.218.659/0001-50, s'ediada à Av. Conceição, 1244-A, Diadema, em

são Paulo, Capital, tendo por objeto a fabricação de equipamen 

tos de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens Ctelevi 

são), conforme Contrato Social registrado na Junta Comerci~l do

F.stado de são Paulo, sob o n9 35200301623 em 25!O~!1979.

3 - CABOS E CONECTaRES

3.1. - Fabricante KMP - Cabos Especiais e Sjstema~ Ltd80
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----3.2. - Tipo e Modelo: Cabo coa.xial, dtelétrico a ar,flexlvel,

impedância característica 50 OHMS,

1 5/8 11 de diâmetro. modelo: HF 1 5/8 11
•

COIrlp.'l.Móão de. .6.úlC1l.oni.Lmo. •••• ••••• 0,5 dE máximo

Re.tMdo Lunwumc.i.a- CltOmútú'lW...... Müholt que:: 30 Il.!

3.3. - Especificações técnicas: Anexo 111.

são Paulo, 26 de Outubro de 1988.

. 3. CARACW,!SnCAS 'AUJIO

Iléve,t de enti1.ada................... O dEm

Impe.dâllc.út de entlLada............... 600 Ohm, ba.toJteeado paM 25 KHz de dMv<.o

Po.tênw de .oÃ.da................... IVO 1JJa.t,U

lmpe.dô.nw de .oÃ.da.. .. .. • • • • • • • •• •• 50 ohm
U.tab.i.túia.de de 6ltequêllc.i.rt............... ~ 100 Hz

1I.eóP"".til de 6Jtequ&.w... . ~ 1 rIJ3 50 Hz " 15 KHz lcom 75~••
ptl.ê-cm~a.6 e.) ; ';I

RuXdo MI................................. 50 dB a.ba.i.xo do MVe.t eoltltUpon ~~
.te paM 100 i de modu.ta.~ito •

RuXdo FM................................. 55 dE a.ba.üo do MVeL eOItltMPOnden':.
.te pM1l 100% de modu.ta.~ito

Ate.nuação de. !uvunÔ/1.i.C'Oh.................. MühOJ/. que 60 rIJ3

4. INFOov.IAÇU[S COMPWAaITAR[S

- Especificacões Técnicas e Certificado de Homologação do

Equipamento Transmissor de fabricação: TELAVO - IndúE

I - Especificações Técnicas e Cert.ificado de Homologação do

Especif'icaçõe~, Técnicas dos cabos coaxiais e conectares

de f'abricaçào: KMP - Cabos Especiais €f Sistemas Ltda.

Especificações Técnicas da antena tipo: rômbica, de fa

bricação: RCA - Radio Corporation of America.

CO/1ectolt de entuuf~...................... ã:ud.i.o: :tipo Cal Wn
vZde.o: :tipo BNL
F{'o'ge [j.', 7/8"

HiJ/380 Vota lVú,;ã:6.ceo)

7,5 KVA

2 .tJta.'lh.i.ltOlte.l :tipo BUl'-" ou eq' l
va.ee.nte.

TetUlão de Co.c.c:toJ/. 25 Vo.e.t6

COllJi.ell.te de pU""" 3,25 A

Vã..evu.ta.: 1 {wna.} :tipo TH-29ô Tho~o"
ou equ.i.va.eell.te

Te.",ão de pi'.o.""" 3300 Vota J
Co't/tmte de piaM.' 1,4 A

TELAVO ~~~Uj;~I"B~~D~I~:}.~~~~~ll.[J~E~Ug:;I·;~:r~s_P;~~Ap~I~(COMUNICAÇOESLIDA
TELEX (011) 3D.373 TVFM OR - fono PBX 522.3233

wtã:glo ó.ú.u:: .

COI1.c!'c..tO/L de. ~aI.da.•••••••••••••••••• ••••••
Te.nóão de a!..imen,taç.â.o••••••••••••••••••••

COfl.ÓWJío •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••

Et.tâSM e.xc.L~doJ:. (.tJw..n.,!J.f..t,tolÚzada 50 w}.

Indús

Telecomunicações

Equipamento Transmissor de labriC:8ção: TE LAVO _

tria e Comércio de Equipamentos para

Ltda .• modelo: RTV - laGOA.

Ir

III

tria ê Comércio de Equipam~ntos para TelecomunicaGões

~ SDÔ.5!55dO

< O,Sà.B

=- ldD, <Je 50I:z a 15-kf:z, cor,·

preênfnnc de 7Suz

lOOH, ajustável

> (iDdS

.:!: 3°

.:!: 1000Hz

r/,II~ISl[f-lIO DAS COMUNICI\CÓES
D..pil,l~menll;l IJ ..",::m81 du Tulr:comuni:l<Cô'~:

Potênci,:; de ::>aiúa: vid~o:

áudio:

Atenuação de hllrJ:lônit:D3 e l'?'s?úriQ~:

rase aiferenci,;.l:

C01'lprCF,Sao de S,inCl"Dni SITO:

Atenuação de ruiao iI.H/?l"i:

Relõ;post.: iõe frequ~ncia dE' áudio:

Estab11idac:le de !requência:

: Fiüxa 68 opcraçiio:

I RTV-10D['-A

~_'''''_C.M''~''''

~~s i
- E.te Certifico"o .ub,titui o do mos".o númoro, emitido em 07/0G/84. I

I
I~===~,~'o;;;"~~t;;";;'~"~"'~";:"'~"~'====~)=~~.==:',~"'~"~..Tl~"'~"~'.~"~"~',,~,,'==:;i

29.000.006389/84 . -&.d{..r~~~~.<' I
'-("'l~O 'JAlIDACtA"U" /í/?tldrliJ úU!' 'V,~ID~ I
lo6/OBJ84 07/0(;/89 ~ f,I tlloooI<l(il.It>I'l'\.<JCtI4l~~tw1 " .., ••!

0,7 a 1,5 Vpp

75 OIWI lalúmw..i.c.aJ

1000 wa.t,U IM. PuUO! do •.(nC'wfl.i.6moJ
50 Ohm

:. 0,0005%

/.Je.e.holt que 60 rIJ3, aba.i.xo da po!dtJ.doltO. de
,·Zde.o

, dB, aba.i.xo da poJt.ta.doli.O. de vZdc.o
0,9" pMo. 87,5% moduia.çM

:: 39 pa.!W. 87,51 modu.t'lÇiio

lITV-lOOO-A

Canai..! 2 ,,4 15-1 ' 7211Hz)
CMCÚh 5 e 6 176 " H MHz)
C"IUÚ.! 7 c. J3 1774 - 216 MHz)

A5C e F3

VLieo' J KJ.<! IpUUOh de ó.úlC!lOlÚ6mo}
'AwIi.o' 100 Wat;t6

220 Vou!' / 3to Vou!, lVú';Mlco)

LMguJta' 1,10 Moi.'o"
ALtlL'W. : 1,50 Alc.Vtol,
Plto6wlcLi.dadc' 0,70 Mc.iJtaó
Peóo: 220 K.U.O.6

Ltda .. modelo: RTV - 1000A.

CWle de on"ulito•••••••••.•••••••.

Po.tênw de SoÃ.da•••••••••. ........

T~Jt6ã:o de. a.t..únc.n.ta.ção••••••••••••••

V.lmeJ'UlliM ••••••••• .••••••••••••••••

Zumb.i.do 'e RUUO ..

•Ganho Vl6 eJteflUa.t .

flUe V.i.6eJtenc.1a.e. ..

lITV-IOOO-A

1. rARp.CTrR!SnCAS TEcNICAS PRINCIPAIS

Modêl:o •••••••••••••••••••••••••••••

Fa..i.y.a de ope'U!ç.M••••••••••••••••••

L. CARAe, :RTsn eAS V!P[O

~ZveL de CJWw.da ..

ImpeJ1ô.flw de cn»..ada••••••••••••••

Po.tênc.i.a. de. ~a:ú:1a.... ••••••••••••••
Impedô.nw de .00da .
EUabfti.dade de Fltequênw·•••••••••

AtCJlU'lÇã:o de HaJullôtúeos e UpÜJt.úJs.

r--- !'T~LAVO _
rr.""-,,.
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3 - Quanto à programação €ducacion~l, a

observar as Portarias MEC/MC n~s 952

de 27 de agosto de 1974 c 568, de 21 de outubro de 190300
o abaixo assinado, dirigente legal

:--.~;"'.:<;' !"e::~Q:-;sável (:'ela RÁDIO E TELEVISÃO BAlIDElRANTES DE

PELO'!'AS LTDA., co;']'. sede na cidadr:: de Porto Alegre, Capi tal

D E C L A R A, que:

4 - Quanto a programação ao vivo. a obe

decer o qUE dispuseram os Poderes P~

bliCOS Concedentes.

Considerando o interesse nacional

A Entidade obriga-se, ainda, a

servar em seus arquivos, pelo prazo exigido por Lei e

1;~-~::

..
suas

::. íir.~lid::.de Educativa e Cultural dos serviços de radiodi

fusão. a emissora compromete-se a elaborar seus programas

informativos, educacionais e ao vivo, bem como a publicid~

de comercial e o seT'viço noticioso, de forma a contribuir,

para o desenvolvimento da Nação I através do aperfeiçoamen

to integral do homem brasileiro, observando entre outros •

os seguintes critérios:

a) Preferência a temas, autores e intéE

pretes nacionais, a fim de incenti ~

vaI' a criatividade do hpmem brasileiro e o desenvolvimento

das empresas produtoras nacionais, com a ampliação do mer

cado de trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

b) Respeito as diferenças regionais, da

cultura brasileira, procurando rela

cioná-las em próprio contexto;

c) Fidedignidade da fonte de informação

do fato antes da emissão da noticj.a

e observância, na publicidade, de normas éticas indispens~

veis à proteção do consumidor.

A programação da emissora deverá· a

tender as estipulações do Regulamentá dos Serviços de Ra

diodifusão, assim como dos artigos 11 e 16. §§ 19 e 2 9 do

Decreto-Lei nO? 236. de 28 de fevereiro de 1967; portari(':,

MEC/MC nDs 952, de 27 de agosto de 1974 e 568. de 21 de ~. ~

tubro de 1980 e Portaria n!! 55 de 25 de janeiro de 1974.t\
\ ..

A Entidade obriga-se:

1 - Quanto à publicidê.de comercial:

a) Não excedê-la de 15 (quinze) minutos

em cada intervalo de 60 (sessenta)m!

nutos entre horas exatas;

b) Limi tá-la a um máximo de 25% .( vinte

e cinco por cento) da programação

diáriaj e

c) A dilui-la ao longo da programaçao

não hávendo ser, em nenhum caso, su

perior a 3 (tr;s) minutos consecutivos.

2 - Quanto ao serviço noticioso, a dest!

nar um rninimo de 5% (cinco por eco 

to) do horário de sua prograrr,ação diária para transmissão

de servi("o noticioso.

modal idades aI i previs tas, os textos da programação ü"'raf

diada, classificadas por d~a, _hora, minutos e segundos, ~. ~

ra serem consultados pelo orgao fiscalizador, qúando nece~,,~ ~

sário, e a irradiar programação genuinamente nacional, no

que puder, obedecendo ao disposto na Portarj.a nI! 303/79.

Desta forma, Senhor Ministro, prome

te a RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIR.Aln'ES DE PELOFAS LTDAo, caso

seja a escolhida para execuçao do serviço proposto no Edi

tal nº 272/88 - GM, a produzir uma programação dinâmica

moderna em técnica de radiodifusão. onde a nota dominante,

será a finalidade educativa e cultural do serviço.

Porto Alegre, 26 de outubro de 19BB G

MAURILO DE CMI,POS SENNA FILHO

Diretor Gerente

SEGUNDA I. SEXTA

06,30 BRASIL AFORA

No.tlcias, reportagens e músicas dedicadas ao homem do campo

e àas cidades do interior.

07:00 JORKAL Dl K!~H&

Noticiário naoional e internacional.

07,45 EDIÇÃO LOCAL

N9ticiário local

08,00 TV CRIANÇ~

Programa infantil

Desenhos, jogos e brincadeiras

11 : 00 DIA II DIA

Prestação de serviços, noticias e variedades locais.

12:00 ESP~RYE TOTAL

Noticiário Esportivo

12:30 ESP~RTE rOT~L

Noticiário Esportivo Loca:

12: 45 EDIÇÃO> L,OCI.1l.

Noticiário político e policial - loc~l

13:00 EDIÇÃO DA TARDE

Noticiário nacional e intarnacional

13:30 CAIlERll &BERTA

Variedades
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1~:30 SUPER TARDE SÁBADO

Desenhos, musicais, jogos, brincadeiras para o público

infanto-juvenil.

08: 00 VIDEOKII

16:15 SÉRIES AVEKTORA

Para o público a~~:esce~:€

17: 15 ROVELA

12:00 PIK DE SEKA~A

18:00 CANAL LIVRE

Debates

19:30 EDIÇ8D LOCAL

19:~5 JORKAL BAKDEIRANTEs

20:30 SÉRIES / POLICIAL E AVEKIURA

21:30 SEGUKDA: DESAF][O

Show de gincanas, curiosidades e desafios entre

populares e artistas

Noticiário gera: e var~e~a~e~ c~::~~~:s

12 : ~ 5 F][K DE SE!U>.1il! / LOCAL

Noticiário local e variedades culturais da praça

13:00 ENTRE AMIGOS

Programa de variedades para o publico de 3ª idade

1~:30 CLWBE DO BO~IKHA

~ragrama de audit6rio com caJ.6uros, CC1.~ursos e musicais

17:30 CAPETÃO POWLR

TE:!!Ç'!': NO Pkis D~S MAR~~ELa!S

programa de humor e

SÉ~lE JDRNALíST~CA MEKSAL

(Cara a Cara, Investigação, Sucesso l Local)

Série Infanto-juveni:

18:00 JO~DE C JOGO

PrDgra~a de aOditório corr: jogos, à~ tribuição de prêrnlos e

rnosicais

QUARTA: SIlFEIllAOOS E SIlF&DIIIIHOS

Show entre crianças e velhos

SÉRIE/POLICIAL (~ EM RODíSIO~

QUIKTA: QOIIII1rA ESPE1rACO!.AR

Filmes de Longa Metragem

19:30 EDIÇÃO LOCAL / SÁBADO

19:~5 JORNAL BANDEIRAIIITES / SÁBADO

20:30 AS MAIS MAIS

Parada de sucesso

SEXT/,o PlfAÇA BRASIl.

Programa de humor

GRAIlliI!lE GALA

Especiais musicais nacionaIS e internaClonais

21: 30 BROlllell

22:30 PERDIDOS IIIA .OITE

Show de músicas e variedades

01:30 VíDEO CLUBE

Filme com som original e lBgendas

23:30 EDIÇÃO LOCAI.

Noticiário local.

Notícias nacionais e internacionais

00: 10 DIIIlIIEIRO

Noticiário econômico

00: 15 "LAS!!

Entrevistas ~ reportagens

01: 15 CHi'lE:MJ.. ~I! r...:..,: .RU::;A,}[}A

Longa met,!""'::. ~ns

G:.::)O E~l;:ERR&M::

03:30 SÉRIE DE OURO

reprise~ de siries famosaE

até às 07:00

07:00 JORIIlA~ R~RAI.

Agricultura, pecuária e cultura rural

08:00 S~O~ LOCAL

Musicais e entrevistas locais
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11:00 sao~ DO ESPORTE

Eventos e noticiários esportivos

20:00 BOA NOITE BRASIL

Show Jornalístico I Musical

22: 00 ClHEIlU

Filmes de Longa Metragern

(no ~º domingo filmes de arte com legendas)

00:00 CRí~ICA E A~TOCRíTICA

P EQ:,.IIPAt.AENTOS UTIL1:;:ADOS: TRANSMISSOR PRINCIPAL

Tr:tAN5MISSO~ AUXILIAR

SiSTEMA IRRAOIAHTE

Entrevista e análises sobre economia política

01:00 EBCERRAHENTO

;';:f,.::'E.lHUAL ?E TEMPO DE PROGRAMÃÇÃO DIÁRIA~r.REFERENTÉ 8 "(EfJA5,

t.;.JT,:,RES E i~TEr\PRETES NACIONAIS .

. E,:.Ê"'~'L ,.têi'. ,,:.~ ,r.v~A':'IolJ.S::.E ",j~I(A ~':"J_r.fl: !~I~.IL10 r.r ~D"'Io DE rJ,j:aCA
<' ; , _ ;. 'l [\ ... ~:;l" E :111. ;

EDIT},L 272/88 _ GM APi!XO v

~~l_~_/_. ee
{DllT r. I

: TeMPO DESTINADO AO SERViÇO NOTICIOSO, IJIAAIAMEoNTE , EM REL,QÇÃO 1
1.0 TOTAL DA PRCGRt.MAÇÃO

E \ ··:.Ê NÇ '1. L ((, t.~ 111',. :/0 ~ ~,~ 1

PRAZO PARA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO EM DEFINITIVO DA ESThÇt:O
iI<LX.UO· l!.& IoIrsES I

I. h... ZO CE /...1- H[~l_"_'_A_~_Ã_O_"_HO_J_E_T_O_O_E_A_P_"_OY_A_Ç_Ã_O_D_E_'__O_C_"_'_fl_.__I- .._.t~ Lls:~~=l.·..
il.·~·.·", • ~]

PORTO ALEGRE
--'---(L~"----'

I'· \1.1\"' • ..... ...1

tiJ"AO"''''OH<ooe,! II:HUH'S ou CO'.'lCILlA~oc I il:l.i":,,::í~~~(}r)r~~
1"J1ltl;~"1It j Ol,.'t tC":c.:,:lol: 0'410· IIUa::A ...a:'Ot "'t." " wu- i Et'i-T _ Ll. '!Di •

1IU '.110_ 1 'U-T i~~~ NA. -r-COJo' I

MARISA DE BARROS SAAD I IMAURILO DE CAMPOS SENNA FILHO I
WILSON ARNALDI TOMAZ

I
i

I I
!

r':'J~çiFJ BaCIOS CO~ ~A" DE 0% 00 CAPIl., (PiATU'A!. OU .I~ 11IoOlU~ICIP'D DO 21OOhlIC1L.IADOS) SE I~ECE9S";RIO U5t." o vERSO
tDITAL EDITAL

•••I,"U'JlC"I~ j CJJ r COk'O~"1 rJ tU'; _ !'IIH.tA "'''.CI 'alu A 1111"" ~ c~
t~AT DOfl UAT DCW

I
I

iI MARISA DE BAT1ROS SAAD 95? ,

I I

,
,
! I

I i I
,

I I I I
I !

I I

11_--------.L----'--_LLJ

_IT ~ R M o o E I N S TA U R ~ ç K o"

ri C - D E N T E L

Dn/C'l'l\

In~t,)Ut"ci, nesta' c1J.ta, o processo flue recebeu o

mero OOl050/BS'__ ,ne"sta DirctoriD./ COm 05 dOCLIr.lcnto,s

;:\ propos t~ da TV ALIANÇA DO P)\RANÂ LTDA

r).J.roJ. executar o '15~rviço de riJd~od~[U5ao_':!'.J.l=---!I'-OItEJ:1.º,Q?--R _

I

I11111jo;A:-;E,;IT;:'-;:;"A~O;:;E;-;;P::O:-SS:::u::,' -=O:-:O:T:"":-:O:::U:T:"O":::O:-:'-:-"A:-:~-::E-'-- ..:-.-.-LO-~-A-L-'0-'-.---,---.--::--;------'"1
,H ~

'·.~lflOl!~S 00& SOC:OS INTEORAUTfS DO Out.DAO 60CI:u.'n:O DA. PAoPor~=.~- 1
in. E Ptr.TENCENTtS A OUTRA CONCESS10t;ÂRIJ.. ou PERMIt:810NÁ"I"" N~ •

I~~_!_&_~_~_L_O_CA_L_'_D_A_DE~ +T-'-P~-D~-c:-.r-.v-:\_0 I

II ""~ L' !
l!====:--~=--:-:-:-:-:==~====::!===:;; ,>r:"""
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n05 termos do Edital nQ~/~ A propost:a compreende 67

folbils nuracradils c rubricadas.

tituir a Sociedade dencminLlda TV ALll\l";Çf, DO 1',',Ehf;A L'I"OI\. ,qu..:
se r8gerá pela legislaçâo ~plic5vcl e p0lJ5 c15uzulas deste
contrato, qu~ se scgucrr:

filiais e dependências em qualquer part~ do T~Llit6rl0 N~ciQ

nal.

1I.Llr,jl'~·i, Dü PAI.:Jü.J\

J:~stiJ("-' do Paran,:'",!

!I. Sociedade cJ.~nGJ1lin']-sL' TV

na Rua XV de

L'l"UA., tendo sede na cidacj(, de 'l'oledo,

Dccl.),["Q qu~ presenciei. il instauração do

pres~"'nlc pJ-OCC'S'~ü Q n\:~r,hlJm rC'pill"o' tenho

•'3 f ,1, 7_l~ t:.

PARAGRAFO ÚtnC~~: - O 1-,1."Zl20 c;c dl:r,-,rT'~'-j da SOCiE~

dilde indeterminado, o!J:'>l?l:val1UO-s<.', na lti~~'(I->.IJ[;Z.o, us Pl;(;-

ceitos da L~.i especifica .

CLÁUSULA 11 - DO OBJETU SnCl1~L

~ .fÜ... I;>'{CA D'> PARAS.li. LTO.r,..

de cruzad()s). represf.::fltado por 16.000 cotas tle C7.$ l.OOO~
(hum Ulil cruzados~ ~ada um~r ~ a5S~Id distribuido:

!I. S'21cied<.tdI.2 b~'lll CUIl\O ül.lj'2'tIVOS d iT.~;ti:ll<lo;iio c

exploração de esta,;ões l:.:.tdiuüifuJ;'ul:as (Lr::..di() (' l~lr;-l,-'isãoJ, e

serviços dt:.~ tülCCOJllUJÜC~ll;üc::;; J~ gU<11<:!u',;: lIat\lI""~'d, 0 aco.l.-c,;".'

com 05 atos de outorg<.i de LlUtUL"iziI(.":"'_'::;' l·(~I-llIi~,,~{~·~... s ou conc0'=:'

sôes que venhe.. il obter do Govür-no Fldal."dl. 1-\ l';;lCUÇ~() de.s

serviços de radiodifusão h;)".:í fin~lH3.Cl.d(· eclllC;lI'iullo.l , cultu

ral, informativa ou reCl:~ili~i·Jv., poueiHl0 tl SO(:lci.ac1c c}:plor,:.r

a publicidade. ou propag<\ndv. comercial ou in!õ',1".ltLcional, c

promover a' importação, exportação c .3. cOI1~ercj.:ll.izélç'ijn de prE:

grami'l5 de rádiD L' telcvisfto, l)i~m COlHI) dl' fitil:; n'iJguético:':

gravadas ou não e a realiztlçZio de- e~;l.'I~t.::'culcl~; dI tísticos de:

qualquer n.J.turez. , assim COla0 purti.cip<1l· clt' (dJ~l'dS ~;ocicd,,

I'Jilesdfomo cotista ou acionista.
~ CêRf:ro CUritiba
'R",ov~lIOj
"'1I.tAO lIà CLÁUSULA 111 - ."-0 eM'] ·l'IIL.l":~tAL

~.~ -88 o Capit.:ll Social, tOt21Jlll{'lttC' r(" .. lli:'.ado C1II mor,:.:,

_~o País, é ':J'~ CZ$ Hi.OOO.0ClO,OU (d(··,:, :,,·,'lS IlJllhDi.:;

DILMAR ABILIO ARCHEGAS

GERENTE

Excelentíssirno SeY~or Ministro de Estado das Comunicações

TV ALIANÇA DO PARANÂ LTDA., inscrita no CGC/MP

so~ o nQ 81.054.504/0001-96, sediada na Cidade de Toledo, E~

tado do Paraná, na Rua XV de Novembro nQ 1059, CEP 85900, s~

ciedade constituída forma da legislação vigente

20/10/88, tendo tomado conhecimento, através do Diário Of~

cial da União de 02/09/88, do Edital nQ 272/B8, mandado pu

blicar pelo Ministério dilS Comunicações convidando os int~

ressados à execução do serviço de Televisão na Cidade de T2

ledo l operando o canal 7 (sete) VHF, vem por seus sócios-Ge

rentes que a esta subscrevem, dizer a Vossa Excelência que

desejam executar o ~erviço e que se comprometem, desde já[ a

atender ~ todas as exigências de ordem técnica e legal que

sejam feitas por esse M~nistério.

A proponente, por seus representantes legais

abaixo firI!lados, declaram que a sociedade foi constituida p~

ra a habilitação ao Edital- nQ 272/88, não concorrendo a qual

quer outro Edital desse Ministério.

Termos em que

E. R. M.

COTISTAS

DIL~~R ABILIO ARCHEGAS .

ROBERTO IRINEU NARINlIO .

TOTAL .

CUTAS

8.000

8.0DO

15.000

VALO H - . ~,

8.000.00 {olt
8".000.00 ~~

1&.000.000. Ó'O'

Toledo-PR, 25 de outubro de 1988.

~~,,~~............~

_. DI~MAR ABrL~S

Sócio Gerente

~: - As cotas representativas do Capital So

cial deverão ser subscritas por brasileiros e são incaucion~

vei~ e inalien5veis, àircta ou indiretamente, a estrangeiros

e p:es50as jurídicas, dependendo qualquer tram:;íercncia ae

prévia autorização do J.1inistério das Comunictlç6(E::s[ e do Con

selhc de Segurança Nacion.:tl.

§ 2Q: - A responsabilidade dos sócio~ é: limit<.\

da ao total do Capital Soclal.

Sócio Gerente

:J,$tr~hlC'nlC) d(: C('lL!:.~ti'lulÇ~(o rJd S0cie~

l_or COU15 de Re5f--!onsub1.1ida(Jr~ Liml tada~

.101,:!.1lt1(]..l '1'\' AL.I!l.t',;l\ DO Phi,j\r:t, L'l'Di,.

A Sociedade sm~5 n~pn-5entada pelos cotistas

DILMAR ABILIO j\RCHEGAS r2 ROBERTO IRINEU HARINIlO, com as de

signações de Gerente Administl-ativo e Gerente d~ Produção,

respectivamente, os qUi:J.is dividirão, ent-re si, as atribuiçõl:5

e os poderes necessários à ~ealização uos fins sociais.

'OILMAR ABILIO ARCHEGAS, brasileiro, natuul.l d,:; Claaac (~

Curitiba/PI{. casado, advogado, residente e dúl;'lclliado na1r}v·j:õ
Barão de GLlaraúna nO 483[ pertador c.'l Ccll:te~~(J. de> Identipet.ü~.i
nO RG-237.673/PR e 0.0 ele/l-lI-' 11Q OOO.OOS.589ilSi. a ROBr.R'1~
IRINE[) MARINHO. brasilcirQ,n<Jturul d2 cJ.Jo.de do p~_o ele Jancl..rpi!
/RJ. ,casado, industrial,!:esid,":ntc e clúlllicil~~do.) rw. Estrada ."'~

Gávea nO 60 - up. 702, portad'or da Carteira de Identidade ne'
2.0l3~.. 8b4 - IFI' e do CIC/HF 01;' 027.934.827/4f:l, resolvem cons.

~: - DE". Sóêios-G~~rentcs terão dJ.reito a uma

retirada pró-1il.borc mer.sal, fixada, seruG.stralrnente, de coml;H\

acordo pelos sócios :r:<:pre5("'11t.J.nte~ de mais da w':.'ltlc1e do Cil

pital Soci.:tL observando us J.ispünil,iliJi.ld(.l~ '.la Sociedade o

a legislaç50 vigente.
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to:

~: - Ccmpetc ao~ Sóci05-GCl'CntfJ;';' em Con)UI1- prc ao sócio DILt<1AH AB1L10 ARCUEGAS c a non\(!'.]çZ!·) d'~J que: f.J('I.

pará o c.;J,rgo do Gerent·:: d~= Pl-odução ao :;;ç,cio HOBEH'1'O lHn;EU l',~'~

RINHO.

al - 11 compra .e venda de imóveis;

bl - a compra e venda de equil-Iur:lentos cujo valol- seja 5Up~

rior a 400 (quatrocentas) OTN's;

c} - a nomeação ou a destituição de ~rocuradoreL com poderes

de administração da Sociedade ou de representação de um

t~. d~ et'u~ltl~rentes indici:1dos nesta cláusula;

~~~Qrjjra e venda clt? participação sor.:ict5rin em outra.:,:

Il!lJ<lCi éií~ltosas;

~I "8/J1 aq~i5icão de p.l.".ogralll.J.s eSlJc('i~:i5 ue 'l'\,' üU nZtrJio n:iu

previstos nD Grç.lm~nto da Soclcdade;

f) - a cortr~taç~o dp funcionário em qualquer área de atua

cão. nos casos en gu~ o salilrl.o dlJ cemtra.Lüdú for :;H':'~"~'

rior a 15 lquinzel vC!zes o malor salárl '... 1.1':nü,ü Vl~çr,-.. '

no Pilís; ;~ ~:

g) - a contratação de empréstimos d(;~stinados à aquisiç;l"- de

eguipamentos, irnóv~is ou participaçào em uutras E:mp~·c-

saSi

h} - a dctermindção dos pro':Jramas locais a ;;crcm c}:ibidos-. p~

las estações pertencentes à Sociedade:

i) - a loco.çclo ou compra de program<:is de qualquer natureza:

jl fi •••io do gua'ro de pessoal do. emi.soras;

1) - a gestão dos nsg6cios sociais nas ãre~~; 1·irlanccira

comercial;

ro) - a assinatura de contril.Lüs de locação, iJublit.:idude ... E.' de:

artistas.

~: - Os admin~st~':;\dúrcs Q Pl';.>curaõ0", í'::s C'~/,;\

podet""es de Gerencia, alt?r,l da:::; condições G.(; n(Hnl:'"p;iiu este"':br: J,~

cidflS nest(:! contl-ato,d~vcrãoser bra~',ileiro.s n':lh):;i ç sua ij;

vestidura nos cargos somento !?od~rii OCOLTel- i:tpÓ~; ar_'.l:ovaçt,.,:'

do Ministério d;ls Comuniuuçõc5, e do COllGcdho de S(.":ful-an'~'l

Nacional.

§ Bº; - 11; v~àado ,JOS sé:çic\.~ (.1 us<) úu denomin,;l

ção social em negócios estrullhlJs ao::;; seus fim", as::;; ir-, cor'Q

avalizar ou nf1dnçrJr em nome da ~;lJc;iedduC..' ou,:: igação àa bH-

ceiros.

§ 90: - A 50ciedad~ ~nantel:<i em seu:, qJ..l~H~n)S u;r.

en-gcn~eiro esp"~'cii.:\lizau'J C~l1I l'd;Jiudi[:..l~<iq, qw' ::;'~l.'.:J. .l":-SpOIi.~:.ZI

vcl pela FLlrtc tI~L:nic,J. c1d~; \Jn,iSSCll.·')!,;.

A transferência d~ cot;J~,; rüprcsc'llv:,tivd!c; do Cu.

pital Social, que são indi~isive1sf entro os !:6~jos ou a p~~

soas estranhas. ã Sociedade depender,] de .....xfn'e~,5,:! 2. U1::(1): 1 zaçâo

dos sócios que representl?m u totalid,Jdt? do C,.lpiléll, c d ..?sdü

que obtida a prévia anuênciu dos ór-y30s comJ..'('LC!l,tc'r,: tio Gc.,vc·2:.

no Federal.

PARÁGRAFO ONICO; - Em igualdade ele C'ondiç'ões,o~,;

:ltbÓátlio~etegiMubi.ç'mprc prefurôncia na ilqui:.;j (;Zl ..,) dd: çc,t<lS do ~;~

~C~""~a deixar. a Sociedade, elll n:.·l,l(;ã", o t::H2SS(Ju

'qJt}Btrt9 pertença ao gUt1dl"Q social.

CLÃUSU:'A VI - pos rr1I'EDH~r.;t:~0':'; 1)0;;. SóCIOS

de, sehdo as suas cota~ tran~ferid~~ ~os S0U~

sucessores, os quais, se rw~non~;;;, pouer5.o sel"

por quem de direito.

}~: - Compete exclusiv"lloente dO Gerente /I,dmi-

nistrativo:

a) - a gestão nas seguirltes Sreas:

qualquer dos

o fa.lc-::i<T1ento ou o i.mpedimento pcrm,:m.:mte d~

sócios nãc ir(',vol'tat:5. n~\ diz[,oluç5.c, ti;) Socicd;\-

I - administrativa;

11 - p~ssoal (obscrvauo o dis~osto na letLa P, § 20,U0~

ta cláusula).

b) - elaborê1ção, parOl u pr&'Ji~ aprovaçZ1o, Uf) t.lI'r,:.:llU<'Hlto fili~!l

ceiro anuul da Sociedade;

c) - elaboração,· partl apl:ovwçáu, do Rt::'latório oe der::>empenho

da Sociedade, até 30 dias apó's o 'Lérmil"0 "do exm:clcio

social.

~; - Competa exclusivamente ,:0 Gúl.:t:!Jlte de

Produ\;ão:

a) - estruturar a programação geral da::; emisSOl.-aSi

b) - controlar a opt:!raçâo dos equipamentos técnicos das e~t~

onato d~(jeeLrRtUtencentes à Sür.:.iedade;-

~:~:taç'ão c dü;p(ms.:.t do PC[.;l~oi)l da [I,J:("'~ téçnic.::,

.·T~servado O disposto na letra f, do § 2Q, dc~til c1áu5U-

~: - O procur,-v;lo:r que for nOlllciJC!" pr::lu s~

dade para '(epre;;;enlar qu~lql1('r aos Genmtes lilOJ cari-os s.A 5''>

rá mantido nessu condiç.:ic.: C'llquantu IUcrUccr" cunfiança (iL',

ambos os.Sócios-GerontoL, I)odondo, ~Isslm, 50r ~ubsLituido !~

qualquer tempo, sempre no interesse do Dom OIlt ,:'lIdui',cnto d~~

mesmos e dos negócios sociais, observado o dÜ.iposto na letr'à.

c, do § 2Q,desta cláusula.

~: - A dcsign<3ç50 do cotista ou procur"HJur

que exercerá as funções de Gerente l.dministrativo cnberá sc.~'

§ lo; - Os herdci=o:3 ou sucessOrp.5 d',:; súcio in.

pedido indicarão entre eles il.quele que repre::;ent.:.r5. os iIltt2

rCZSCG do espólio junte à Soci.edade. c, somente o indj,cado: PQ

dern se entender com o Sócio-Gerente e demais cotistas nos

assuntos relativos à gestão da Sociedade.

5 2Q: - Az opcJ:,J,cões previstas ne::-·tu cláusul<:l

dependerão, paril a sua efetivação, de pr6via '-!nLf~IlCii3. do én·

gão competente do Governo Federal.

CLAUSULA VII - DO EXERClclO SOCli'lL g LUCROS E

SUJ'\ DES·!'IN/",~·1i.o

o c,::ercicio soc:iul Lerrr.in,).:...:i nCI di.:-t 31 de dczc!:.!

bro de cada uno, quando se pl·o~ec.lerá o lcvant.r:;,[\l<.!nto do Bala.!!

ço Patrimonial e da DefllonstJ:i:l,;~iio de Resultaàç) ~~0 1~};erciGiol

com observãm.:lil das pr:e~r.::l:içõ~5 legais. D~fJoi:; Ju faltas as

reservas e provisões legais ou necess~rias, os ~úciQS delib~

rarão a respeito da aplicação ou distribuiçã(~, do ~alà0 de I!;!

cras porventura apurado.

.[.~; - Todos os Balanços SC.l- 5.c.. dlH.L. Lados por

Auditor Indepcnd(~!J1te. o qual sel',5, escollliclr.. d(' CCI;r,Utll ac/:.>n;'_'

pelos sÓcios-GeJ:entes.

~: - No ca.~o de distribuição (11: lucros lí-

quidos apu~-,ados. os sócios participarâo do;,> H,l~:';U él:; na I?roIin).~

ção das cotas 9UC posslwm nn Sociedêldc.

CLÁUSULA V!II - DO F.onO
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Toledo-PR, 25 de outubro de 1988.

D E C L A R A ç Ã O

a) não possui a entidade autorização para ex

plorar o mesmo tipo de serviço no Município de Toledo/PR, e

que não excederá os limites fi.xadas no artigo 12 do Decreto

-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, caso venha

contemplada com a outorga;

~) nenhum sócio integra o quadro so~ietário de

outra executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão

no Município de Toledo/PR, nem de outras empresas de radiodi

fusão, em Municípios diversos, em excesso aos limites fix~

dos no artigo 12 do Decreto-Lei nQ 236, de 28 de fevereiro

de 1967, mesmo que a pretendente venha a ser co~templada com

a outorga.

representantes legais da

na cidade de Toledo/PR

nQ MC-272/88, que:

Os abaixas-assinados,

TV ALIANÇA DO PARANÁ LTDA., sediada

DECLARAM, para os efeitos do Edital

~ '2Çl: - O capi.t~al da Sociedade perte.ncerá ~crTl

pre, na sua totalidade, a pessoas físicas brasileiras; o ~u~

dro de pessoal da sociedade será sempre constituído dei p.:.;l,z.

m~nos, dois terços de tJ:u.billhadores brasileiros; (;o a rC's~c,:1

sabilidade e a orientação illtelectual e admini:;trativa ca

Sociedade. caberão somente a Drasi10iro~ nato~.

Fica eleito o foro da Cidauc de 'l'oledo, Eotado

Ti6eIl&fiàJt&n~f:t PêtfrffltJ~irimir qualquer controvbrsia ol"iunda do pr~

i~~llr~,lMenunciandoos sócios U cju,;;;,iscjucr outros que

J~eh!l~~~"a ter direito, por especiêlJ.s que st;jam.

'I. 2 ( -la -B8 I
.....~. CLÂUSULA IX - DAS DISPOSIÇ('jj;S I"lW,lS

:"~~'ciedilder~or todos o~~ti!' V~!.:las, obrit]i:!.,

-se a cumpr1.r as Lei:;;. Hcgular;õentús (::: ln5tn.. çqc~ vJ.gentes o ....

~ue ~enh~m a viqorór, refere' l"rs i execuçio dO$ scrvJ.ços de

radíoaífusào ~,n padicul~r o de telecomunJ.cações em ger~l. ~

§ lQ: - O presente co~trato poãerá ser alteI~U~

em qualquer de suas cláusulas e a Sociedade transform~da en,

qualquer outro tipo admitido por L~i, por deliberação do~ 52

cios que detenham a totalidade do Capital S9cial. Nenhuma a~

teracâo contratual p~derá ser realizada sem a prévia autQ=i

zadio do t-~inistério d.:lS Comunicações c do Conselho de S(,~u

rança Nacio~al.

DECLARAÇj\O DE UESlf1PEDH1E;;'~'O

Os sócios abaixo firmados declar&m, sob as pe

nas da Lei, qu~ não estão incursos em qU(;liSqll€T dos crill.ÚS

previstos em Lei e nas restrições legais que possam impedi

-los de exercer atividade mercantis.

~~~
DILMAR ABtLI HEGAS

Sócio Gerente

L. 1 -:b
DBERTO IRINED MARINHO

Estando 1 aZl;.;im, justos e contrat<'J.c.ic:..;, firJllam o Sócio Gerente

presente Instl-umento eJll 4 {l;juatro} ViC1~, uC .1.g'ia':' teor e .to.:!."

ma, ni:! presença de 2 {àll'::I~} testemunha:..: (jU':: t(jI"I..(~I!, o <'J.'ssi

nam, obrigando-se a cumpri-lo por si, seus fJ8ruc:t.ro.s c suc:c~

sores.

D E C L A R A ç A O

JosÉ GERALDO DE NOVAES

LINDOLPO LU] :', SILV,l:,

Os abaixas-assinados, dirigentes da TV ALIANÇA

DO PARANA LTDA., sediada na cidade de T?ledo-PR, DECLARAM

para os efeitos do Edital nQ Me-272/8B:

a) não participam da direção de outra en'tidade

executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no Muni:

cipio de Toledo/PR, nem de outras empresas de r~diodifusão ,

em Municípios diversos, em,excesso aos limites fixados no

artigo 12 do Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967,

mesmo que a proponente venha a ser contemplada com a outoE

ga;

eletivob) não estão no exercício do mandato

Sócio Gerente

Toledo-PR, 25 de outubro de 1988.

-::::-:-:.~~-....:~~:----
DILMAR ABILIO ARCHEGAS

Sócio Gerente

que lhes assegure imunidade 'parlamentar, nem exercem cargo

de supervisão ou assessoramento na Administraç50 Pública, do

qual decorra foro especial.

t:.

(

UlUlAR b-BILIO AHClILGAS

TV hLIAI>JÇA De, PAHhNÂ. LTi)!••

De confonniJadc CC.l' ~ Port,ula nC.' 83/C7 do DNRC, t~m direi-o

to a'J Uso d_ dCnOIT'inaç5.o sor.: .... _..:. or., .:tDi:l.D;O íirmcJdoE"
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TV ALIANÇA DO PARANÂ LTDA
Alnxo v

TV ~ VHF - TOLEDO-PR

EDITAL Na 272/88

Comprovante de depósito bancário

da importância correspondente" a

100% (cem por cento) do Capital

Social: Cz$ 16.000.000,00

DILMAR AB!LIO ARCHEGAS

ROBERTO IRINEU MARINHO

Obs.: os administradores possuem domicílio em

Toledo/PR em face de exercerem ativida

de econômica naquele l1unicípio.

sm

snl

BANCO RECIBO
NACIONAL S.A DE DEPOSITO

Tv Alianca do Paranâ Ltà1õ'; I

SÓCIOS corl MAIS DE 5'Yo DO CAPITAL (IMTUflAIS OU 'I~. --,--- - .o,.
DOMICILI~nOS) SE NECESSl\II10 USAR O VEIISO ~ I MU/lICIPI() Do 21. flE01M"DO
(;~I:~lltll[lI. I ex.! r COIIFOII.Il[ 11 CA~fl-IIUI;C" AI.I8Q5 !'MlA A J,ln"'~~'; _~l!~!: _ o. __;;'Dl]~L_

U.llj.~~~~

LMAR AB!LIO ARCHEGAS 501 sn'1

BERTO IRINEU MARINHO 50% SUl
RO

DI

..1.!llQ~--------

I

L

Ar. P~FF [emITA N" IVALOIt DO DEPOSITO ICd' I
Cz$*16.000.000 00*

I'" I .• O o,,",," C""",,. N? 27.597.510

VHF - PARANÂ - PR

EDITAL NO 272/88

TV ALIANÇA DO PARANÂ LTDA

2 - TRANSMISSOR AUXILIAR

ANEXO IV DEMONSTRAÇAo DE RECURSOS TEcNICOS

Obs.: Serão utilizados dois dos transmissores

especificados acima em pararelo.

E OUIPA ME NTDS UTIL~·~~~R-;~;;;SSOR~-c~;~~__ -~;;O~~3--.'~-'. '~~-S-l ;.l-.Al;~}.:l.~ __~~
TRANSMISSOR AUXILlMi: __n.~IOIU~-=-_ 1{ o_l~~lVo~:t.UI~ _

SISTEMA IRRADIIlIHE tIACIOW\L:c L':ilfbl-W)I~lr(1)L..-______________ ---- -----<

fi. N~i,ii.~· 1I0~ Cóclos IIITF.:OIIMITE?"OO ~UADRO SOCIET'\rllo OA PIIOPO~~ll- ,
TF. • 1'~I\tl;llnU"~o A .OUrIlA COIICE331011ÁIlIA OU PElltdI O "IOIIÁllIft 11"
"'U.~MA LOCA1..I[)AO~ "'''-' 'o" T!flo DZ 2[;,11'41';0

: NDMES DOS DI~-~-;~~;S=~~tT·;~;~;~s'---~~~~~~Il~-:-Õ[(;iRl~~~f~S-~:~~~ - -_:_.:.tt~:.~ITlf~
~ONENTE E PERTEUCEU1ES AOS DE OUTRAS COUCESSIUIIAIlIAS PERUlS",U. TIl'U !>~\l!:>':'I'G.,f).. ~
NÁRIAS NA MESMA L6CAl.IE~EE ...__ o •• • '_,~__\,~~

NM TEM I/]J~i?:

-----'-----i~~,~,k;/

1·~WI1 ~imol\DE POSSUI OUTnA oUTOnOA UA MEsrdA LOCALIDIl-L?

cadaCom a configuração em paralelo,

transmissor é reserva do outro.

2.2 - tipo e/ou modelo: RTV - lOOOA

2.3 - potência: lKW

2.4 - homologação DENTEL: 0373/84

2.1 - fabricante: TELEVO INDOSTRIA E COMERCIO DE EQUIP~

MENTOS PARA TELECOMUNICAÇOES

1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL

1.1 - fabricante : TELEVO INDOSTRIA E CO~RCIO DE EQUIP~

MENTOS PARA TELECOMUNICAÇOES

1.2 - tipo e/ou modelo: RTV - lOGOA

1.3 - potência: lKW

1.4 - homologação DENTEL 0373/84

3 - SISTEMA IRRADIANTE

3.1 - fabricante : TRANS-TEL CONTI CIA: ·LTDA.

3.2 - tipo e/ou modelo: TTCL (superturnstile, 1 bay)

3.3 - ganho: 1 vez •
I~:PERCENTUAL DE TEMPO DE PROGRAMAÇÃO DIA'Hli:çuER~~ TEMA;~[3
AUTOReS E 1~ITÉRPAE:TES NACIONAiS 70 ~J..l

• • o l
(EXIGf!uO\fo I Elal "0; NlOGAMJAS OE IJ:.ISICA POP',~I,R' 1.tltllIJo Df 50 "/0 IH l~lJ'jI{;{, '

pupwLAlt nilA$IL[lRÃ I .

Toledo-PR, 25 de outubro de 1988.

~~.•_~="-..~

DILMAR ABILIO' ARCHEC~S
i

j?a' TEMPO DESTlI'iAnO AO SE~VIÇO NOTICIOSO , o IÃR1Ãt,IEIHE
O

, E"lf~ELAç'%õ-l- 3 /.-
AO TOTAL DA PAOGRAIol.\';AO ~,..('i:.,

, tE:XIC.ÊNC1A LE:GAL 1.llllllo'O :i~/~ 1 • • __•. ••

Sócio Gerente

l~ PRAZO DE APRESEfHAÇ4Ç1 PROJETO DE j\PflOVI\ÇltO DE I_OCtIiSII ; IJ.Jll(''''O I; li ~:; t $ 1

-r-','C-ru-\'"------
001':3

I
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PRAZO PARA ENTRAOA EM FUNCIONAMENTO EM DEFltllTl\lO Olt ES'jAÇÃO
I ~l",'X",10' 2" l.lUi[S I

1) a irradiacão frequente do indicativo da ch~-----

mad<l da emissora, de sua denominação e do local onde está in.§.

talada.
#t ~ a micro lbgHio EOJnômica Estadual

K* Para os fins do àlsp:!sto nestas oondiçães, entenéE:-se COITO 'I'enpo

de PrograJ1Eçâo Diária de emissora de radicàifusão o período de

terrp:> de transmissão fninterrupto, rnnpreenàido entre il entrada

no ar da estação, coincicE.nte roro o início de sua progranação h~

bitual e O término das transnússCes no rerícdo, roincidente com

o enCEuanento dessa JTeSm3. ~programação.

Toledo-PR, 25 de outubro de 1988.

D-:H:iM1ffi ÁBÍLIO ARCHEGAS

Sócio Gerente

__'tQ.ledo-@ _

{ LOCAI. I

D E C L A R A ç A O

_.EJ!.P.-../..J!JL_
([l.UAI

MARINHO

Sócio Gerente

'r l: R M o

Pelo presente instrumento, os abaiXO-firrn~~~
representantes legais da TV ALIANÇA DO PARANA LTDA., se~
nu cidüde de Toledo-PR, DECLARAM, para 08 fins do Edital nQ

272/88 (serviço de televisão na cidade de Toledo/PR - canal

07 - VHF), que será observudo na programaçfio da emissora que

lhe for outorgada o seguinte;

" C - D L

1) li I C'!' 1\

T C L

D r. I N S T " II R 1\ ç K o.

a) a preferência a temas, autores e intérpre

tes nac,~.onais, a fim de incentivar a criatividade do homem

brasi+ciro e o desenvolvimento das empresas produtoras naci~

nais, com a consequente ampliacão do mercado de traba~ho li

gado a todas as atividades artísticas;

b) o respeito às diferenciações regionais da

cultur~ brasileira procurando relacioná-las em seu próprio

contexto;

c) a manutenção de elevado sentido ético,

ral e cívico;

d) a fidedignidade da informação e observânci~

na publicidade, de princípios éticos indispensáveis à prote

ção do público e do consumidor;

e) o respeito às normas constantes do Código

Brasileiro de Telecomunicações (Lei nQ 4.117/62); do Decr~

to-Lei nQ 236/67; do Decreto nQ 50.929/61; e do Regulamento

dos Serviços de Radiodifusão (Decreto nQ 52.795/63); com as

alterações introduzidas pelo Decreto nQ 91.837/85;

f) as finalidades educacionais, culturais, cí

vicas e recreativas da radiodifusão de forma a contribuir p~

ra o desenvolvimento da Nação, através do aperfeiçoamento i~

tegral do homem brasileiro;

g) a destinacão de um mínimo de 5% do horário

à transmissão de serviço noticioso, além de eventos espe

ciais de in~eresse público;

h) a limitação ao máximo ne 25% (vinte e cinco

por cento) do horário de sua programação diária do tempo de~1

i) a conservação, em arquivo, dos text.os dos

programas, inclusive noticiosos, devidamente autentica

los responsáveis, durante 60 (sessenta) dias, bem C?~~ll~,

vacão da programação, por 30 (trinta) dias, na forma~' visjj

ta no artigo 71 da Lei nQ 4.117/62 (redação dada pelo ~;~

to-Lei nQ 236/67),

j) a transmissão de programas educacionais, em

horários compreendidos entre as 7 e as 17 horas;

Instuurei, ncst~'datu, o processo ~uc recebeu o nú-

mCl'O 001051/88/__,nestJ. Diretoria, com os nocum!:!ntos que lnstrue

.:\ l)rOpOS ta d,l ~TO TV THDEPENDENCIA-SUDICOlEE:SS.TTEE_TIIT~Do;AA- _
Il<Lra ü)o;cCutil.r ü '!crviço de r.J.cl1odl fuúio TV- TOLEDO!PR

nos tel.-mos do Edi i::rJ.l n9 272/88/__ l\ proposta compreende 32

folhas nurncrad~s c rubricadas.

i\LVYH Pf:Rr:IP.!, LIHlI ,}l!.'HOR

llSS I STE?:TE DO OI RE'l'On

Declaro que presenciei i1 instiJuração ao
prC50ntc p,ocesso c n~nhum-rQp<1ro-tenhQ

OSI1ARINA GODINHO DE SOUZA

PROCURADORA

EXCELENTlsSIMO SENHOR DR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES

MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES

RÁDIO TV INDEPENDr:NCIA SUDOESTE LTDA., pessoa jurídica

de direito privado, tom sede na Praça \J. Barth, s/n, 'foledo. Paraná, at"'ravês dos

seus Diretores infra I1SB inados. submeter à apreciaç,;'o de Vossa EXCF.'l ência a pre

sente prop~sta para' execuçào de serviço de radiodifusão em '800 e imagem (t.elevi-
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são)', na localidade de Toledo. Paranê., nos temos do Edital n9 27/... do Ministério

das Comunicações, publicado no Diário Oficial da União de 02 de setembro de 1988.

ào até no máximo quando de entrada em funciooamento da emissora, não ulr.t'al'as~~

do 31 de dezembro de 1.990.

CLÁUSULA SEXTA

N. Termos

P. Deferimento

: A n.'sponsabilidade dos sócios, nns ter.mos do ar':..

"in finC''' , do Decreto 3.703. de 10 de janeirc, d-? l'?!O::.

limitada ao valer do capital social.

D c,",pittlI f:;üdul, nd sua tUl.:lIlcl<.!r!e. p~rt~n.:<; .... ~ cc·~

prl! d I"':b~,(lil fí~ilcl IHdsill!i.r'-,; o fj'-!dJ~ú dt' [-'2551.181

CL1i.U,:;uLA utCÚGJ. ·SEGUNDA

: As quotas ~;ociais e todos 05 direitos a c1:ls _jr':'r~ "__

tcs, 8.10 declarados impenhoráveis c nela ~l.Ijl'it<J~

,-,xccução por divida de qualquer naturczn de SllC'S titulares,

CLAUSULA MCIMA

CLÁUSULA D~CIHA SEXTA

CLÁUSULA Df:.CIHA QUARTA

PARÁCl:AfO ÚNICO

ClÁUSULI\ !JÉCU1A PRIMEIRA; As quotas rcprcscntnntlvilS do capital. social, ::'30 lm

lienn'lcis c incllucionâveis, direta. ou indiut!\r.!eí'\t<2,

il estrangeiros ou pessoas juríuicCls, uC'IHmdendo qualquer alt~r8çãl' contntuül '.

assim como a trZ!nsferêncj.a dt> quot<lS de prévia autorização do l'l:inisL-;rio d.~3 C:;.:

ÜU ('(lI pdrte, d'.!verd notlti(--:dC pur t=::ô,-rit.o d s,~"::;i'~d2

dt', fünH:ct'utlo o pr<!~çú. idrillil c 1'1"01':0 ,.1.: pi..\f.o'IlU,-'nlp. pdra 'I'lL' t:~td, dltt'u"és \:la_:>

demai:;. sôcios. c~~crcn o dirt.:üo dI.: pr.:ferêndu, JcnLru '.h: '"Hj (n0'Jl!nt.03.l di03!õ CC~

tadas do r':'.:'.:bilnento da notificaçã·.:o. IJet:orridu astf:: p!:';;]:za, Si.;1fl qlJ'-' toP.j::l ez.;:r,:

do o direitu dt:' prl'fl'renciLl. l' l:xisLiudo c; rt·úpt7,situ dc i.Jlil:ll.:l'';.JO ,3 lerctJir'Y~

(\ S~(,:i0 J ..v~rã ixldic.'H â ~(\\:i\C<J._~d·~ l~ n·.'m,' e 'lll_lli(~·~.lSã,.J ,1'J ~H.;t'-"n'.bnt~ (,' l'.:l,L",.

as condiçõr.:s d~ nl.'gü'~i<J:;;;. pr.H,j quI..' .~,-'j<.! Lll'l"L't.:t.lJu ,_o dl.'c'_di.!,' l'''-'!.L"'~ l.h~Ic1i:; <:

{) seu ingro:s31J ou não nCi :;or;if~dC1u~, sendo qU0 n.::l llil")c~~:,t.: \l!.:2;uiv,1 o séCi.':"-êlli'J

nantc terâ diL~itQ à apur<:.çào l;; p~g,~rli'.;r,to de !.õ,,"us h.:l\,(.'res íl<J t(irm.J ,j,~ r,)rjç'.~:--.;

ünico .desta Cl.&usula.

CLÃUSUIJ, lJeClMA QUJIJ'1'A : A slldl!UolJr.: !:>I.lc:l <JJl1linÜ:tnliJ.1 l"_'r um..! Ui.,. tdrL.: '.'':'ffi

posta UC 3 DiH~turu.<> Gerentl$s, ::lOS quais i.:üm::'l-~ti>:·A

sempre !:lm conjunt(,.l, o uso da ut:ll'JmillDçiio suC'tal tl <oi rcpr'.!:,;;~nt,Jl;ão :.JtiV2 c pi~::5i

va, judicial e eXlrajut1icial diJ 5t\L:il.lJdJ,-". M!l\tl.)-lll •..:s ved.:luu tod.wia (.I suu ~rn

prego em operações ou Ilegõc:ios Icstrall,hlls ou OhjL·to social l I,':;peC'ialrn>?nte d pt,;;~

t3~3.o de 3ViJ.ÍS. fl,]nçóJ~ ou ca1U.õc~ tJc favor, llt..:~igll.::lr procurLh.itJrcs pélrol, t'm cc>!,

junto com um Diretor Gerente, rcpr(,.'.<Jl:nt~r <l ~ocicd,jdc.

: As quotas da socícdadc sào indivi:-:;Ív.;i:; (; p,~c [:údoõ

rão ser tr"lv,.[eriu;)s ou o.licnadu" {j ,~uCllql[f'r r.i:t'--:l,-~'

terc~~ros. sem o cDnsentim~nto unânim~ dos demais sõcios, c<Jb,:'ndo 3 '::S~D5 ':_ ,=.':.

reito'de preferênci<l na sua aquisição, n., proporç,io das quotaó '.jUf.' p'JS""L~';-,

CLAUSULA NONA

t:1"lllulÍ C<.1 r. !,ur o:.::v'l·ilu, ..I (;11..1 illtl.·nçi~,. CUlf, pr':-<.'.'Ji

50 de 911 (noventa) dias, p:lrn iipUlLiC';O de i"~\l5 haveres p,w b,:J.1anço ;: [.J.J,~~rn'2ntr:'

em 12 (;:!üZi.:) prestoçõr.:.s llIl:ll:;ui:" igU.jL, L' ~UL·r.:L:>iVtl:;.

será st.:rlI~rt: cDnstituído, ao lllct1DS, 1.11.: duü; t!.:l"!,;ut:J dto' I.r<Jbdlhdck'reD br;:!,il,;ci",~,s;

a responsilbilidad~ c a orient~ção intdlUctual c ntlrninisl:rativ,] da em!,r,~s8 cabe

rào soml!nte a brasileiros natos.

; 1\:; quoL;,I$ em que se divide o capital SOSi.:ll ,\.2,:- :-",~_-.i

n.:ltlva::l e indi.visívei,$ e p8ra cada u!,:"a d,;;-'lri'~ : >
dade reconhece apenas um único proprictiir.io •

outro tipo jurídico.

CLAUSULA OITAVA

; As daliber.:lcõcs sociais, ai_nda qu~ hnpliqu8~ e:":', ,]1-

tl:!rllçâo contratual, poderão ser tomados por :;C1:10:'l '

que representem .:l maioria absoluta do C<1pitilJ. da sociedad'2, COnSQ-3ntc .J LEU 1

dade deferid:J pelo art. 62, p:1riigrnfo 2S' do Decreto 57651, dv 10.01.66, inclu

sive para efeito de cisão. incorporação, fusão ou t:cansformaçQO d.J sodedad.c e:""

CLÁUSULA StTIMA

;, .150.000,[':;

5.150.0[:0.(;)

:',150.000.(":0

15.450.000,GO

entre:

QUOTAS

5.150.000

5.150.000

S. ISO .000

15.450.000

A sociedade ndQtar<Í p~ra publicidnde e indic~:l1:iv,) c!,

o capital social subscri to r.:l raalizadc- na for;::" p=-:::

I vista, neste ato, na importãneia de CzS 15.:'jO.OOO,OC;

(Quinze milhões, quntroccntos c cinqucnta 011.1 c.l"IJZados) I dividido e:< 15 . .',ji),iI'C:

(qHi.n~~~ \II11h6~:;, qU:llrOccnt3s e c.inClUCllta) quolas, no v[llor nOlllLnJl e u:-:i:;i-

MARIO JOSe GONZ,~GA PETRE:LLI FILHO

OSVALDO LUIZ MAGALHAts DOS SANTOS

NELsm~ RAí'>ELO

total

CLAUSULA QUINTA

U pra~o de duraçno d.1. "oci~dad(-' p, r t.:-rnp" 'lld,~t,--

nado, iniciando n<3 d.:Jt3 destc co.;mtrat'J G wDscn·ar:c.v 

se quando da su;l dissolução os preceitos da 1.ú específica.

SÓC1.m:

CLAUSULA QU!,R'l'!\

A sociedade tor§. sua 88d<2 ii. Rua ioJ. Barto, 5/n9, Tol.=.

do. P,nun~. pud\!nclo al!rir filiais, Q~c:rit6ri0~ c

gencias em touo o rais, sempre que assim lhe conviúT [! permitir~:Tl os POCiõ'rte5 '

CLAUSULA TERCEIRA :

CLAUSULA SEGUNDA :

A sociedade girar.:i sob a àE!nominiJçâo. :;ocL:Jl c,," RADI/)

TV INDEPENDENCIA SUDOESTE LTDA e ten por obj etC'

eia! a instalar;õo ele estações de! rouiodifus5'J dr:! .. ons (' ln:1g':>n:.. (D[~ rin~" '_"~'::'

cacionais, inform,gtivos, cívicos e patrióticos. bólm como n I;!xploTaçiio doê' s",n·~

';0 de radiodifusão ele sons e imagens (televis3o) propaganda com,:,:·rcial e .;LtÚ·~

dade.s_correlat.::.s 1 mc:.diant.e a obtenção do. Gov~rn<) Fedc.ra.l de QutOl:"t.as ,cN·.(e~:;,,'::,~s

pcrmi.sai:ic!: c liccnçn.:;;, tudo dt: ,:"::"1."010 com .1 1.::gi.sl<lç.ào pertinente.

CLAUSULA PRIMEIRA'

fantasia: SSC SISTEP,A SUL DE COHUNICi\Ci\o 011 RADIO TV INDEPENDa;CIA ;:;L"DüE5Tt:.

cédula de identidade RG n9 769.558-6:Pr,.inscrito no crHIF sob n'? ':'':'995-:.0'':::'

04, domiciliado (;: rcsiden~c em Curitiba, l'nrnn<:i, à ({U3 Carrndo R,:mgd • .:..:...:., ~1'::'

VALDO LUIZ MAGALHJí.ES DOS SANTOS, brasileiro, scp-:!rado cQm;cnsualrnente. ...·r..:J:-(·s.3

rio, portador da cédula d~ identidade RG 09,935.277:Pr, inscrit.) no cpr~s: S~-~

n9 437.853.609-91. domiciliado e residente em Curitiba, Paraná, à Rui3. B:':':'71::'

Aires, 681, apto. 601 e NELSON RABELO, bradlcit'o, $Oltciro, religioso, port.:t::'r

da cédula de identidada RG n9 597.911t-Pr, inscrito no CPF!·::; sob n9 16S.S39.~::'

-04, domiciliado e residente â Rua_Dr. Silvio Vidnl, :'8, Pat'.) Branco, Para".3.::~

solvem pOl:" este instrumento particulaT d~ cont-rato constit~-iT uma. 5Dt.ie.c::.':'e ::>".':.

cantil por quota.s de respons:llJilidade 1imitadl1, que se reget',~ r~l.a." le'iR

3078 de 10.01.1919 e 't.726 de 13.07.1965. pel<1s demaiS' disp05içõ'H ll!:.;c:.i~. ,-,;,2:

cÂveis ã. espêcic. e p€l<1$ cLiu~ulaz se8uintcs:

RÁDIO TV INUEPEND~NC IA •SU('!lH'e É!f-'AR
CC'NTRAiO SOCIAL

.. : 8:"'·~ :J!)•.••••• 0'0 04 .......

I'llblicos. O [oro.) d.:l sUl:icd<Jd~, i;l'rti II oU Cllll\iln:d Ú'.~ Toledu, COl:l e:.:cLus:,,_\

qualquel:" outro.

MÂRIO JOst GONZAGA P~TRELLI FILHO. brasilc-iro, C0Séldo, do çom":rcio,

PARÁGRAFO ONICO Neste a~D é realizado 507. cinquõ':nta por .:;enr::o) Cv

eapita. em moeda corrente. e' o restanr.e 5~rã realiz~

Gl!I""-'nlc::: 05 sódos NÁRro JOS~ (;ONZ,AGA Pl::fRELL! FI

LHO) OSVAl.DO LUIZ HAGALlIA[ti DOS SANTOS e NELSUN RABELO. di._spi'n':>oJdos dd prbt:1 ~

ção de C'lllÇãu.
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PARÁGpJftO PRIMEIRO Os nirdoref:i Gllrenlcs percebe.-[",)Q a t ítu10 de "pro-l~

bore".CJunntia m~nsnl fi)l;acla em Comum, que será 151"<1-
1

da a débito na conta de depesas gerais. ror d~liber<lção ela Dircto:-.l2., C'i $~

cios não diretores poderão presti1T serviços ii. sociedade percebendo re:-::u:'.e:-,::

<;2.c.
OUTORGANTE:

PROCURAÇÃO

RÁDIO TV INDEPENDENCIA SUDOESTE LTDA .• pessoa jurídica

de direito privado, com. sed~ I:m Tol~do. Pa.raná, neste

'ato representada confoLlIlE seus estatutos sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO Os SÓcios declaram qUi? nüo CSlDO incursos e::: ~"'_

nhum dos crimes em lei que os impeçam de eX~rc".':-

a atividade mercantil.

CLÁUSULA niClMA S2.TlMA : o ano social coincidirá com o ano civil, ct'!\·e:;'::.~

OUTORGADA OSMARINA GODltmO DE. SOUZA, br.9.1';ileira, viúva, advogada,

portadora da Carteira de Identidade RG n'? 13.109-0AB

PRo domic.i1.iada e residente em Curitibtl, Paraná.

E, por terem <lssim justo c. contrntndo, ns,<;ina::'l "

presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, P"H2. U:;'l só efei
.-to, juntam;nte com .as testemunhas, obrignnc1o-,<;c por si e seus herdei r,... :;

cumpri-lo em todos os seus termos.

<.l. 31- de: dezembro de cnda ano ser procedid.:>o ~ 3.;.

lanço Geral da sociedade, obedC!dda as proscriçCies legais Q tccnic.1s p"r::i,"-~

tes à matêria. Os resultados sQ'rno atribuídos aos sócios proporcio-:'liJl=..:or.:c,j,;

quotas de capital, podendo os lycros. a critério dos SÕCi05, serem distrib,::

idos ou ficarem em reserva na sociedade.

RepTl;;sentar a outorgante junt'C' ao Departa~entü ~lar:i:'nal

de Teleconunicaç.c.es, no processü de cüno:onr€=:'lCl« Editill

PODERES

o primeiro ba1anço da sociCd<3de ser.] realizado c:-

31 de dczcmhro do ano em qu" u C\t:sma s(; instalar.

o falecimento de qualquer sócio não dissob... e ne

cessariamente a sociedade. ficando os herdei :"05

CLÁUSULA'D~CIMA OITAVA :

subr~'gado5 nos direitos e obrig3çõe~ do lide cuju:":", podC:ndo nt'la s.:' f.3z?r~~'
rcpr'esentar, enquanto indiviso o quinllno rcspvctivo. por um dcntr", .:-1'::5. cr.-

vidamcntc credenciado pelos demais. Apurl.ldoc, por balancC" o!'\ havere.:' c...... 5:'::'..:

falecido, serão eles pãgos em 12 (doze) prestação mensais I". ie,-,~is, ....."'ncr.-:-:.c.:--

se <1 "primeira 90 (noventa) di<ls arôs n rtprcsellr:açiio à .30ciedad~ dn aut~:"iz~

cão j,ridicial pot'D. o t'ecebimento. Fica, cntrC>[llnto, facultado o ing'r~ss" ê,:,;

herdeiro!] n.:l socicd':\dC', sc n m:l.iorin elo:,: ::ót'in!; com i~50 c.r.tiv.~r ti,' .1L','r~" L'

não houver qualquer impedimento de ordem 1cg.1l.

PARÁGRAFO ÚNICO

~NEXO 1

tToledo, 29 de setembro de 1.988.

Os abaixo assinados, representantes legais da RÁDIO TV

D E C L.A R A ç Ã O

INDEPENDENCIA SUDOESTE LTDA .• declaram que:

a) não possui a. entidade autorizaç,ão para explorar

mesmo tipo de serviço no município de Toledo-Pr, e que não c~ecederá 05 limites

fixados no artigo 12 do Decreto-Lei 09 236, de 28 de fevereiro de 1. 967 " caso ve

nha. a ser contemplada com a outorga;

Tes temLlnhas:

b) nenhun sDcio integra o quadro societário de outt'a

executante do mesmn tipo de serviço de radiodifusão, no município de Tolado

Pr, nem de outr~s emp'rcsas de radiodifusão • em municípios diversos, em excesso

aos limites fixados no artigo 12·do Decreto-Lei n9 236, de 28 de fe.vereiro de

1. 967. mesmo que a prnponente venha a ser contemplada com ti. outorga.

~~I>.w"
Osmarina ~olinho de Souza

C~F: . OO~ /880. 220c 15

Dot'vali \ osê J;nkovski

CP~: 40 40; 989c 91
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ANEXO 111

PECLARAÇAo

o) Cono1:

7 (sde)

Os abaixa assinados, dirigentes da RÁDIO TV INDEPEND'BNCIA

SUDOESTE LTDÂ~:~-" declaram que:

e) Pot5ncia m~.:im2 atmissivel:

7, 5 I~~:

a) não participam da direção de outra entidade executante

do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no município de Toledo-Pr, nem de ~

tras empresas de radiodifusão em municipios diversos, em excesso aos limites

fixados no artigo 12 do Decreto-Lei ni? 236, de 28 de fevereiro de 1.967, mes

mo que a proponente venha a ser contemplada com a outorga;

).0 - Lirdle de trail5miss2o:

;;;) fabric~nt&:

b) não estão no exercício do mandato que lhes assegure i

munidad<õ> parlamentar, nem exercem o cargo de supervisão ou assessoramento na

Administração .P"Úblíca, do qual decorra foro especial.

~~HP - Cabos ES{)~ciais e Siste:-n'::l; Ltd.:.:.

EGlbú - 5P.

b) HodB lo:

Ler - 7/C"

c) l1'CEnuação:

Cabo coa~~ial

50 olw;s

e) Tipo:

d) Pot~ncis acr.lis:dvsl no .::enal 7:

f) Impcd~nci:;:

~.o - Outros equipamento5:

S DOS SANTOSOSVAL"DO L

Toledo, 29 de setembro de 1.988.

jÇ4I1_,"""

ROBERTO LANG
ENGENHEIRO

C~f 34M!5B309.00
CAE... '>C '4707 CREA,PR ~B59'[)

Prol~'" d. f'-'r>r.idal•• T.locomun;çM;l>M

Alén doe indicêdoE sE.riio instalados ô=quip?lf.'lcnto<õ (,uo pl::'S=

qualid;;;d8.

1.0 - Tr3n::~i550r

õJ) f;:bric;:.nt.e;

Ll'E" Elctronic Ltda

Av. f1!3riti, 5.186

Rio dE; Jam.-iro - R,J.

e) 1·;00010:

5.0 - P:-ojeto:

o projeto técnico d:= Elr.d.660ra SclI''; rJeS!:Hltloll..'ido

a sinal trDnsmitido s~ja o ~elhDr possfvelo

Devc-s13 respeitar os lirütBções da ca:l:;,ü proPQ5:tu"

A'J - 11(.. - V

7 (5' t,·)

ó.c - R8sponsabilidades:

Todo o 8ervi~G de pr~jeto6 e du inotalaçãu S8~ôÇ ~up2r-

visionadcs .por profissionais h~bilita~c~9 tunda-e) como

objetivo b:Jsicc· d.e colocar sm funciQn~mr;ntQ uma 8rnissCl:8

e-) Potên.::ias:

AUdio: ú,l i<.;
Curitiba, O') de outuiH'o da 1.980.

f) Inforna~Qes t~cniczs acicionais:

2. C - Antc'n,'. Tr2nslilíssor3:

~) Fouüc"nto:

520 Peulc - 5P.

b) ríud~lo:
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Ira'TEMPo DESTINADO AO SERViÇO NOTICIOSO, DIARIAMENTE, Er.l__rl_ELAçfõ] -:1:
1/1\0 TO~AL 01\ PROG~AMAÇÃO. -.--J t1'~ j

(t:XIG~"C:'A lEGt.~· t.lJl11/.'D sele 1 '-__-=-__ 1

I

DE APnOVAçAD DE LOCA~

Ila ta:

Assinatura:

Identificnção:

"Ncstl'l. dattl, de ordem. formali :tei o processo

(o"'tl tuído. -Inicialmente. de~íolho5.
f:l('utt' dc- 1 ~ 3L.

txti- /O-~
@

4e8:r

Ir
iW

PR~,lO DE APRESENTAÇÃO PROJETO

ll.lAlo;tJ,lO G I.IESE!: )

ANEXO V

,..IAp~~~~~~~~~~~~E~~N~;~~~UOR:;;O _O~ U~~~I~I"L~:SD~:n~ A uts- II MUNlc(PIO DO lei ff{EJ! r~~·oEDITAL ,-
NA 'ESSOII)

NAT. DOM. 'Ól;;r..• DOM

MARIO JOS~ GONZAGA PETRELLI FILHO

OSVALDO LUIZ MA6ALWS DOS SANTOS ,
NELSON FABELO li

,

IEJ SÓCIOS COM MAiS D~ 5% 00 CAPITAL (NATURAIS OU g I1 MUNiCípIO DO 21 liEGIÃO'"i!'-OO
DOMICILIADOS) SE NECESSÁRIO USAR o VERSO " EDITAL EDITAL

11"'l[ [PiCHElI I lXJ Z C:OIil'OI't.lolt o l:ASO - "UNe" A.l.I POS ....R... .lo t.lfS". ... ª,g NAT. DOM. NAT. DOM"ESSO'"

MÁRIO JO::É GONZAGA PETRELLI FILEO

OSVALDO LUIZ MAGALHAt:S DOS SANTOS

NELSON RARELD X

I

iII'lA ENTIDADE POSSUI OUrRA OUTORGA NA ~ES~A LOCALlDA- SIM NÃO TIPO DE SERVIÇO ,IDE ? Nada. a declarar
X

I-

IC) NOMES OOS SÓCIOS INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETARID DA PROPONEN-
TE E PERTENCENTES A OUTRA CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRJA, NA TIPO DE SERViÇO
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N' 271, de 1989
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração de Congresso Nacional
o ato que outorga concessão à Rádio Educadora
de Campinas Ltda., para e"plorar serviços de radio
difusão de sons e imagens (televisão), na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Ciências e Tecnologia, Comunicação e
Informática. )

E"celentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com
§ I" do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de E"posição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, o ato que "outorga
concessão à Rádio Educadora de Campinas Ltda, para
explorar serviço de radiodifusáo de sons e imagens (tele
visáo), na cidade de Campinas, Estado de São Paulo",
constante do Decreto n' 97.827, de 12 de junho de
1989, publicado no Diário Oficial da União do dia subse
qüente.

Brasília, 16 de junho de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 058/89-GM, DE 9
de junho de 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO DAS COMUNJCAÇÚFS.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regula

mentares cometidas a este Minístério, determinei a pu
blicação do Edital n' 94/87, com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão), na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

2. No prazo estabelecido pela lei, ocorreram as se-
quintes entidades:

TV Três LIda.,
Rádio Educadora de Campinas,
Rádio Cidade de Campinas LIda. e
Antena um sons e Imagens Limitada.
Submetido o assuntô ao exame dos órgãos compe

tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido
de que, sob os aspectos técnicos e jurídicos, as entidades
proponentes satisfizeram às e"igências do Edital e aos
requisitos da legislação específica de radiodifusão, exce·
to empresa Antena um Sons e Imagens Limitada, pelas
seguintes, razões:

a) deixou de indicar os equipamentos que utilizaria
no demonstrativo de recursos técnicos, previstos no n'"
5, item I, do artigo 14 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n' 91.837/85;

b) apresentou intempestivamente:
- as cláusulas contratuais exigidas pelas alíneas a,

b e c do § l' do artigo 14 do Regulamento já citado,
em desacordo com o subitem 2.2 das Condições do
Edital;

- os comprovantes de que a entidade possui os recur
sos financeiros exigidos para o empreendimento, de
acordo com o subitem 7.1 do Edital;

- o quadro complementar à proposta, conforme item
8 das Condições do Edital; e

- as Certidões dos Cartórios Distribuidores Cíves,
Criminais do de Protestos de Títulos dos diretores, exi
gidas pelo n' 2, item m, do artigo 14 do Regulamento
mencionado, todas desatualizadas e em desacordo com
o subitem 4.6 das Condições do Edital;

4. Assim, das entidades que se apresentaram, só
foram consideradas formalmente habilitadas as empre
sas TV Três Ltda., Rádio Educadora de Campinas LIda,
e Rádio Cidade de Campinas LIda.

5. Nessas condições, à vista das entidades que se
habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço obje
to do edital, tenho a honra de submeter o assunto a
Vossa Excelência, para fins de decisão, nos termos do
artigo 16 e seus parágrafos, do mencionado Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão. O ato de outorga
somente virá a produzir seus efeitos legais apõs delibe
ração do Congresso Nacional, na forma do parágrafo
terceiro do artigo 223 da Constituição.

Renovo a Vossa Exceléncia meus protestos do mais
profundo respeito. - Antonio Carlos Magalhães.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DECRETO N' 97.827
DE 12 DE JUNHO DE 1989

Outorga concessão à Rádio Educadora de Cam
pinas Ltda., para explorar serviços de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição.
e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outu
bro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n9 88.067,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo MC n' 29000.004474/87. (Edital n' 94/87).

DECRETA:

Art. 19 Fica outorgafa concessão à Rádio Educa
dora de Campinas Ltda., para e"plorar, pelo prazo de
15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pe
la outorgada em sua proposta.

Art. 2' Esta concessão somente produzirá efeilOs
legais após deliberação do Congresso Nacional, na for
ma do artigo 223, parágrafo terceiro, da Constituição.

Art. 3' O contrato decorrente desta concessão de
verá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.

Art. 4" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília - DF, 12 de junho de 1989; 168' da Indepen
dência e 101" da República. - José Sarney - Antonio
Carlos Magalhães.

Aviso n' 316 - SAPo
Em, 16 de junho de 1989.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Cãmara dos Deputados
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública. acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, com a qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto n' 97.827, de 12 de junho de 1989,
que "autorga concessão à Rádio Educadora de Cam
pinas LIda, para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Campinas.
Estado de São Paulo".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinente
Civil.
Secretaria Geral
Secretaria de Serviços de Radiodifusão
Processo n°

Senhor Secretário Geral,
A fim de atender determinação superior, solicito au

torização de V. S' para providenciar a abertura de Edital
para a execução de serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), consoante especificações abaixo:

1. Serviço: Televisão (Geração) - UHF
2. Local. Campinas - SP
3. Canal: 15 (quinze)
4. Potência: 50,0 kW ERP
5. Capital mínimo exigido: 7.500 (sete mil e quinhen

lOS) MVR

6. Horário de funcionamento: Ilimitado
Brasília-DF, - Lourenço Nassib Chehab, Secretário

de Serviço de Radiodifusão.
De acordo.
Elabore-se o Edital respectivo, nas condições pro

postas.
BrasOia·DF, - Rl'lmulo VilIar Furtado, Secretário

Geral.
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De ordem do Sr. Secretário de Serviços de Radiodi
fusão, ao SPAIDA, para formar processo e posterior
devolução a esta Secretaria Geral.

Brasília·DF 23-6-87. - Antônio Mesquita Cardoso,
Agente )I.Aministrativo SG-MC.

EDITAL N' 094/87·GM

Recebimento de propostas para a execução e explo
ração de serviços de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Campinas, Estado de São Pau
lo.

O Ministro de Estado das Comunicações, tendo em
vista o disposto no artigo I" do Decreto n" 70.568, de
18 de maio de 1972, e de acordo com as normas estabe
lecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
em vigor, torna público que, transcorridos 45 (quarenta
e cinco) dias, conlados do dia seguinte ao da publicação
deste Edital no Diário Oficial da União , estará rece
bendo pelo prazo de 15 (quinze) dias. aproposlas para
a execução e exploração de serviço de radiodifusão de
sons e imagens (lelevisão), com as características e con
dições que se seguem:

1. Serviço: Televisão (Geração) UHF
2. Local: Campinas - SP
3. Canal: 15 (quinze)
4. Potência: 50.0 kW ERP
5. Capital mínimo exigido: 7.500 (sete mll " qumh"n

tos) MVR
6. Horário de funcionamento: Ilimitado
As demais condições deste Edital fazem parte d,)

processo que lhe deu origem e encontram·se à disp,)
sição dos interessados na Diretoria Regional do Denle!
em São paulo-Sr. situada na rua Costa. 55 - Conso
lação, onde seus representantes legais deverão entregar
suas propostas.

Brasília-DF. 23 de junho de 1987. - Antonio Carlos
Magalhães.

Ministério das Comunicações

PROC. N° 4.474/87

De ordem do Sr. Chefe do Gabinente do Ministro
das Comunicações, encaminhe-se o presente processo
à Divisão de Radiodifusão do Dente\.

Brasília, 24 de junho de 1987. - Pedro de Alcântara
Dutra, Assessor. Área de Expediente/GM.

CONDIÇÕES DE EDITAL PARA EXECUÇÃO E
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

I - Entrega das Propostas
As entidades interessadas na execução e exploração

de serviço de radiodifusão deverão, por seu represen
lante legal, apresentar suas propostas durante o horário
de expediente, na Diretoria Regional do Dentel em
São Paulo, rua Costa, 55 - Consolação.
2 - Documentos Relativos à Entidade

2.1 - Requerimento dirigido ao Ministro das Comu
nicações:

2.1.1-No requerimento deverá constar o endereço
para correspondência;

2.2 - Atos constitutivos e alterações subseqüentes,
com as respectivas comprovações de registro ou arqui
vamento na repartição competente;

2.2.1 - Dos atos constitutivos das sociedades deve
rão constar dispositivos declarando expressamente que:

2.2.1.1 - as cotas ou ações representativas do capital
social são inalienáveis e inacaucionáveis a estrangeiros
ou pessoas jurídicas;

2.2.1.2 - nenhuma alteração contratual ou estatu
tária poderá ser realizada sem a prévia autorização do
Ministério das Comunicações, após haver a entidade
recebido concessão ou permissão para eXecutar serviço
de radiodifusão.

2.2.1.3 -os administradores serão brasileiros nalOs
e sua investidura nos cargos, após haver a entidade
recebido concessão ou permissão para executar serviço
de radiodifusão, somente poderá ocorrer depois de te
rem sido aprovados pelo Ministério das Comunicações;

2.2.2 - No estatuto de Fundação deverá conslar dis
positivos relativos, apenas, aos subitens 2.2.1.2 e
2.2.1.3...

2.2.3 - As sociedades anõnimas ainda não execu
tante do serviço de radiodifusão deverão apresentar,
junto com seu estatuto, o quadro societário atualizado
constando o número, o valor e o tipo das ações de
cada sócio;
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2.3 - Comprovante de que obteve assentimento pré
vio do Conselho de Segurança Nacional, se a sede do
I)lunicípio, objeto do Edital, estiver localizada dentro
dos limites da Faixa de Fronteira; i

·2.3.1 - Ficam dispensadas da apresentação do docu
mento de que trata o item anterior, as entidades já
executante de qualquer tipo de serviço de radiodifusão
na Faixa de Fronteira, devendo, entratando, informar
na proposta essa situação: .

2.3.2 - As entidades já concessionárias/permissioná
rias que, pela primcira vez pretenderem executar servi
ço de radiodifusão na Faixa de Fronteira, deverão provi
denciar a adaptação de seus atos constiutivos às dispo
sições do Decreto n' 85.064, de 26 de agosto de 1980,
a fim de obterem, através do Dentel, o assentimento
de que trata o item 2.3.

2.3.3 - As entidades que, para registrar ou arquivar
seus atos constitutivos necessitem do assentamento do
Conselho de Segurança Nacional, mencionado no item
2.3, deverão providenciar este documento, através do
Dentel, bem como o conseqüente registro ou arquiva
mento dos mesmos, antes da data prevista para a entre
ga da proposta.

2.4-Relação Anual de Informações Sociais (Rais),
com prova de cumprimento da legislação trabalhista
referente à obse.rvãncia da proporcionalidade de brasi
leiros na entidade;

2.5 - Certidão de quitação de tributos federais, exce
to quando se trata de microempresa;

2.5.1 - Os documentos enuneradas nos itens 2.4 e
2.5 não precisarão ser apresentados pelas entidades que
não tcnham ainda iniciado suas atividades.

2.6 -Declaração firmada pelos administradores,
conforme Anexo I.
i - DõCuinentos Relativos a cada Cotista ou Acionista

3.1- Prova da condição de brasileiro, feita mediante
apresentação de qualquer um dos seguintes documen
tos: certidão de nascimento ou casamento, certificado
de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou
de identidade ou comprovante de naturalização, ou de
reconhecimento de igualdade de direitos civis, para os
portugueses;

3.1.1- Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item acima, qllem p<!rtencer ao quadro
societário de entidade executante de serviço de radio
difusão.

3.2 - Ficha de Cadastramento - Formulário
DNT-148 (Anexo 11), em 3 (três) vias, para os sócios
que detém 5% (cinco por ccnto) ou mais, das cotas
ou ações representativas do capital social;
4 - Documentos Relativos a cada Administrador

4.1-Prova da condição de brasileiro nato, mediante
apresentação de qualquer um dos seguintes documen
tos: certidão de nascimento ou casamento, certificado
de reservista, títult> de eleitor, carteira profissional ou
de identidade;

4.1.1- Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item anterior, quem pertencer ao quadro
diretivo de entidade já executante do serviço de radio
difusão.

4.2 - Certidão dos Cartórios Distribuidores Cívis,
Criminais e de Protestos de Títulos, dos locais de resi
dência nos últimos 5 (cinco-) anos, bem assim das locali
dades onde exerça ou haja exercido, no mesmo período,
atividadee econômicas, como administrador.

4.3 - Prova de cumprimento das obrigações elcito
rais, mediante certidão fornecida pela Justiça Eleitoral;

4.4 - Declaração assinada por todos os dirigentes,
conforme Anexo 111;

4.5 - Ficha de Cadastramento - Formulário DNT
-148, em 3 (três) vias;

4.5.1- Os documentos a que se referem os itens
4.1 e 4.5 não precisarão ser apresentados pelos dirigen
tes que integram o quadro societário da entidade, uma
vez que a apresentação dos mesmos será feita atendendo
os itens 3.1 e 3.2;

4.6 - Todos os documentos, com exceção dos que
tenham validade predeterminada e dos comprovantes
de nacionalidade, deverão ser firmados, expedidos ou
revalidados em data não superior a 60 (sessenta) dias
da sua apresentação;
5 - Demonstração de Recursos Técnicos

A demonstração dos recursos técnicos a que se refere
o n' 5 do item I. do artigo 14 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão-, com a redição dada pelo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Decreto n' 91..837/85, deverá ser feita mediante indica
ção das características do transmissor e do sistema irra
diante (Anexo IV) que a entidade pretende utilizar nas
suas instalações, compreendendo: fabricante, tipo c mo
delo deste equipamento.
6 - Capital Mínimo exigido para o Empreendimento

6.1- O capital míilimo exigido para o empreendi
mento de que trata a alínea "c", § l' do artigo 11 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n' 91.837/85, é calculado em
função da potência ou, no caso da FM, da classe da
estação, conforme tabela abaixo, fixada pela Portaria
MC n' 316, de 11 de novembro de 1985.

Estações de Radiodifusão sonora em onda média, onda
curta e onda Tropical

6.1.1- Estações de potência até 500W, exclusive 100
(cem) vezes o maior Valor de Referência;

6.1.2-Estações dc potência compreendida entre
500W, inclusive, e 1 kW, inclusive - 200 (duzentas)
vezes o maior Valor de Referência;

6.1.3 - Estações de potência compreendida entre 1
kW, exclusive, e 5 kW, inclusive - 500 (quinhentas)
vezes o maior Valor de Referência;

6.1..4-Estações de potência compreendida enfre 5
kW, exclusive, 10 kW, inclusive - 1000 (mil) vezes
o maior Valor de Referência;

6.1.5 - Estações de potência compreendida entre 10
kW, exclusive, e 25 kW inclusive - 2500 (duas mil
e quinhentas) vezes o maior Valor de Referência;

6.1.6 - Estações de potência compreendida entre 25
kW,exclusive, e 50 kW, inclusive - 5000 (cinco mil)
vezes o maior Valor de Referência;

6.1.7-Estações de potência"superior a 50 kW
7000 (setenta mil) vezes o maior Valor de Referência;
Estações de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modn
lada- FM

6.1.8-Estações classe "C" - 100 (cem) vezes o
maior Valor de Referência;

6.19-Estaões classe "B" - 200 (duzentas) vezes
o maior Valor de Referência;

6.1.10 - Estações classe"A" - 500 (quinhentas) ve
zes o maior Valor de Referência;

6.1.11-Estações classe "Especial" -1000 (mil) ve
~es o maior Valor de Referência;

Estações de Radiodifúsão de'Sohs e Imagens (Televisão)
6.1.12 - Estações de potência até 2 kW, exclusive

1500 (mil e quinhentas) vezes o maior Valor de Refe
rência;

6.1.1.3 - Estações de potência compreendida entre
2 kW, inclusive e 10 kW, exclusive - 2500 (duas mil
c quinhentas) vezes o maior Valor de Referência;

6.1.14 - Estações de potência compreendida entre
lOkW, inclusive e 25 kW, exclusivc - 5000 (cinco mil)
vezes o maior Valor de Referência;

6.1.15 - Estações de potência igualou superior a
25 kW - 7500 (sete mil e quinhentas) vezes o maior
Valor de Referência; .

6.2 - Os valores estabelecidos na mencionada Porta
ria MC 316/85, referem-se a cada nova concessão ou
permissão pretendida, considerada isoladamente, e o
valor de referência, a ser considerado para o cálculo,
é o vigente na data da publicação do Edital;
7 - A demonstração de disponibilidade de Recursos Fi
nanceiros poderá ser feita da seguinte forma:

7.1- No caso de entidade ainda não executante do
serviço de radiodifusão;

7.1.1 - Quando o capital social da entidade for igual
ou superior ao valor do capital mínimo exigido para
o empreendimento e estiver totalmente integralizado
ou prevista, nos atos constitutivos, a integralização até
a data de entrada em funcionamento da estação:

7.1.1.1-prova de depósito, em banco ou outrainsti
tuição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) do valor correspondente ao capital exigido para
o empreendimento;

Observação:Se a entidade participar de mais de um
Edital deverá, para cada um deles, apresentar, além
de depósito de 50% (cinqüenta por cento) do capital,
n1inuta de alteração dos atos constitutivos onde conste
o aumento do capital social de mais o valor do capital
mínimo exigido para cada um dos serviços pretendidos;

7.1.2 - Quando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento ou for igual
ou superior, mas nâo estiver totalmente integralizado,
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nem prevista a sua integralização até a data do mício
de funcionamento da estação:

7.1.2.1- prova de depósito, em banco ou outra insti
tuição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) do valor correspondente ao capital exigido para
o empreendimento;'

7.1.2.2-denionstração de disponibilidade de cré
dito bancário ou de garantia de financiamento, feita
através de documentos fornecidos pelas instituições pró
prias ou de financiamento concedido pelo fabricante
dos equipamentos, de forma a completar o valor do
capital mencionado no subitem anterior, até atingir,
no mínimo, o total do capital exigido para o empreen
c!imento;

7.2-No caso de entidade executante do serviço de
radiodifusão:

7.2.1 - Quando o capital social totalmente integra
lizado for igualou superior à soma dos valores fixados
na Portaria MC n' 316/85, para cada um de seus serviços,
acrescida da quantia exigida para o novo empreendi
mento, a entidade fica isenta de demonstração de dispo-
nibilidade de recursos financeiros. ,

7.2.2 - Quando o capital social for inferior ao capital
míilimo exigido para o empreendimento (escolher uma
das opções abaixo indicadas):

Primeira: ar prova de depósito, em banco ou outra
instituição financeira, de no mínimo 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente do capital exigido
para novo empreendimento;

b) n1inuta de alteração dos atos constitutivos para
elavação do capital social, a ser aumentado de mais
o valor necessário para o novo emprendimento, na qual
conste que a sua integralização total será efetivada até
a data prevista para a entrada em funcionamento da
esta!ião;

Segunda:a) prova de depósito, em banco ou outra
instituição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao capital exigido
para o novo empreendimento;

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
cário ou de garantia de financiamento, feita através
de documentos fornecidos pelas instituições próprias
ou de financiamento concedido pelo fabricante dos
equipamentos, de forma a completar o valor do capital
mencionado no subitem anterior até atingir, no míilimo,
o total do capital exigido para o empreendimento;

7.3 - Sendo a proponente uma fundação, executante
do serviço de radiodifusão ou não, a comprovação dos
recursos poderá ser feita de uma das seguintes maneirãs:

Primeira: a) prova de dep6sito, em banco ou outra"
instituição financeira de, no mínimo 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao capital exigido
para o empreendimento e,

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
cário ou de garantia de financiamento, feita através
de documentos fornecidos pelas instituições próprias
ou de financiamento concedido pela fabricação dos
equipamentos, ou através de outros meios que demons
trem a complementação do valor total do capital exigido
para o empreendimento;

Segunda: prova de dep6sito, em banco ou outra insti
tuição financeira, do total do valor correspondente ao
capital exigido para o empreendimento.

7.4 - Os financiamentos com os fabricantes dos equi
pamentos ou com estabelecimento de crédito nacionais
não poderão ser contratados por prazo superior a 10
(dez) anos;

8 - Quadro complementar à proposta
8.1- A entidade deverá apresentar, em complemen

tação à sua proposta, o quadro (Anexo V), para os
fins das alíneas a, b, c, d, e e f do § l' do artigo 16,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n' 91.837,
de 25 de outubro de 1985.

9 - Programação
9.1-Para cfcito de prcenchimenlo do"itens 7 e 8

do Anexo V, constante do item anterior, a proponente:
Considerando o interesse nacional e a finalidade edu

cativa e cultural do serviço de radiodifusão deverá ela
borar seus programas informativos. educativos (e ao
vivo), bem como a publicação comercial e 0 serviço
noticioso, de fonua a contribuir para o desenvolvimento
da Nação, através do aperfeiçoamento integral do ho-
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1 - Transmissor

2 - Sistema Irradiante

(representante legal)

(assi natura de todos os dirigentes)

Solicitamos a manifestação desse Setor, no senlido
de ínformar as condições a que se encontra (m), cm
relação aos demonstrativos de recursos técnicos exigi
dos para o Edital, a (s) entidades (s) relacionada (s)
às fls. destes autos, após haver (em) sido notificada
(s) através do (s) ofício (s) cópia (s) anexado (s) à
(s) sua (s) proposta (s).

Setor Jurídico, 26-2-88. - Ao Setor de Engenharia
1 - De acordo.
2 - Solicito atender, emitindo a informação preconi

zada no item 1.14 do MOJ.
SRADIDR, 26-2-88. - NUton Atlarecido Leal, Chefe

da Seção de Radiodifusão.

SETOR DE ENGENHARIA

mentação exigida pelo Edital. terá seu início em 9-S-87
e término em 24-8-87

Desta forma, solicitamos a V. Ex' a gentileza de dar
a máxima divulgação ao Edital n' 94187, entre os órgãos
da imprensa local e outros meios de comunicação.

Atenciosamente. - Marcelo Aparecido Coutinho da
Silva, p/delegação - Nilton Aparecido Leal, Chefe da
Seção de Radiodifusão.

Departamento Nacional de Telecomunicações
Diretoria Regional do Dentel em São Paulo
Ministério das Comunicações

TERMO DE APENSAÇÃO

Proc. n' 29000.004474/87 - EDITAL CAMPINAS!
SP - TV - 94/87.

As propostas, entregues nesta Diretoria Regional.
foram numeradas da seguinte maneira:

Proposta 1 - T.V. Três Ltda - Apresentada em
19 de agosto de 1987, tendo sido protocolizada sob
n° 29100.001628/87.

Proposta 2 - Rádio E-lucadora de Campinas Ltda
- Apresentada em 21 de agosto de 1987. tendo sido
protocolizada sob n' 29100.001655/87

Proposta 3 - Rádio Cidade de Campinas Ltda 
Apresentada em 24 de agosto de 1987. tendo sido proto
colizada sob n' 29100.001670/87.

Proposta 4 - Antena Um Sons e Imagens Ltda 
Apresentada em 24 de agosto de 1987, tendo sido proto
colizada sob n' 29100.001671/87.

Nesta d:jta, apensei ao processo as referidas propostas
que passarâo a fazer parte integrante do mes-mo até
a ocasião da outorga.

E, para constar lavrei o presente termo que vai por
mim assinado.

São Paulo, 25-8-87. - NUton Aparecido Leal, Chefe
da Seção de Radiodifusão.

Abertura de Edital na localidade de CampinasJSP
Edital n' 94/87 - TV
Processo n° 29000.004474/87

Sr. Chefe da SRAD/DR,
Das entidades que protocolizaram suas propostas re

ferentes ao presente edital (94/87 - TV), a Rádio Cida
de de Campinas Ltda, a Antena Um Sons e Imagens
Ltda, não apresentaram o demonstrativo de recursos
técnicos (características técnicas referentes ao transmis
sor e sistema irradiante).

Setor de Engenharia, 14-9-87. -- Marlsa ViZlotto,
Engenheira

Ao Setor Jurídico.
1) De acordo.
2) Solicito prosseguir.
SRADIDR, 14-7-87. - NUton Aparecido Leal, Chefe

da Seção de Radiodifusão.

Processo n'
Edital n'

(data)

(data)

(local)

2.1-fabricante.
2.2 - tipo e/ou modelo:

(local)

ANEXO IV

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS
TÉCNICOS

declara(m) que:
a) não participa(m) da direção de outra entidade exe

cutante do mesmo tipo de serviço de radiofusão no

município de ~----,--:-.,.------c;----;::-;-::-;-
(município a que se refere o Edital ,

nem de outras empresas de radiofusão, em municípios
diversos, em excesso aos limites fixados no artigo 12
do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967,
mesmo que a proponente venha a ser contemplada com
a outorga;

b) não está(ão) no exercício do mandato eletivo que
lhe(s) assegure imunidade parlamentar, nem exerce(m)
cargo de supervisão ou assessoramento na Adminis
tração, Pública, do qual decorra foro especial.

ANEXO IIi

O(s) abaixos assinado(s), dirigentes(s) da _

l.I-fabricante:
1.2 -tipo e/ou modelo:

Ofício: n' 659/SP04 Em, 06107/87.
Do: Diretor Regional do Dentel em São Paulo
Endereço: Rua Costa, 55 - Consolação - 01304 
São PaulolSP
Ao: Exrn' Sr. Prefeito Municipal de Campinas/SP
Assunto: Solicitação - Faz

Pelo presente, ínformamos a V. Ex' que foi publicado
no Diário Oficial da União de 24-6-87, o Edital n'
94/87, referente a exploração de serviços de radiodi
fusão e imagens nessa localidade.

Outrossim, comunicamos que o prazo para entrega
das propostas, nesta Diretoria, instruídas com a docu-

Me-Dentel
RAD-SEAJ
Processo n' 29000.004474/87

Tendo em vista o disposto no Capítulo lU do Manual
de Orientação Jurídica, aprovado pela Instrução Inter
na n' 4981, de 2 de outubro de 1981, encaminhe-se
o presente Processo à Diretoria Regional do Dentel
em São Paulo que, lhe fará apensação das propostas
pertinentes e efetuará estudos.

Brasília, 30 de junho de 1987. - Domingo Poty Cha-
balllolty, Chefe da Seção de Assuntos Jurídicos.

A Seção de Radiodifusão.
Para conhecimento e providências.
Em, 2-7-87. - Fábio José Capoblaneo, Diretor Re

gional do Dentel em São Paulo/Substituto.

O(s) abaixo assinado(s), representante(s) legal(is) da

mem brasileiro, observando, entre outros, os seguintes
critérios:

9.1.1 - preferência a temas, autores e intérpretes na
cionais, a fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolvimento das empresas produtoras
nacionais, com a conseqüente ampliação do mercado
de trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

9.1.2 - respeito às diferenciações regionais da cultu
ra brasileira, procurando relacioná-Ias em seu próprio
contexto;

9.1.3 -manutenção de elevado sentido êtico, moral
e cívico;

9.1.4 - fidelidade da informação e observância, na
publicidade, de princípios éticos indispensáveis a prote
ção do público e do consumidor.
10 - Disposições Finais

10.1 - Os documentos deverão ser apresentados,
preferencialmente, em originais legíveis, facultada a re
produçáo fotostática, desde que as cópias sejam autenti
cadas e legíveis.

10.2 - A aceitação das propostas não implicará na
Obrigatoriedade da outorga, podendo o Edital ser can
celado por interesse da Administração, mediante ato
do ministro das Comunicações, nos termos do artigos
12 do Regulamento dos Servidores de Radiodifusão,
sem que as proponentes tenham direito a qualquer re
clamação ou indenização.

10.3 - Constada falta ou incorreção na documenta
ção que acompanha a proposta, o Dentel concederá
prazo de 7 dias à proponente para supri-la.

10.3.1- Nos Estados do Amazopas, Acre, Pará,
Rondônia e nos Territórios do Amapá e Roraima, à
exceção das capitais dos citados estados, o prazo poderá
ser de até 30 dias, a critério do Dente\.

10.3.2 - Quando o Edital se referir a uma localidade
situada na Faixa de Fronteira e, para o cumprimento
da exigência for necessário o assentimento prévio do
Conselho de Segurança Nacional, o prazo poderá ser
de até 30 dias, a critério do Dente\.

10.4 - O Ministro de Estado das Comunicações po
derá autorizar a juntada de documentos ao processo
das proponentes e determinar seu reestudo_

ANEXO I

DECLARAÇÃO

a que se refere o Edital) e que não execederá os limites
fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n° 236, de 28,

de fevereiro de 1967, caso venha a ser contemplada
com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro rocietário de outra
executante do mesmo tipo o de serviço de radiofusão,

no município de -,---,.....,-..,.-------,---=c.--;-:
(município a que se refere o Edital)

,nem de outras empresas de radiofusão, em municípios
diversos, em excesso aos limites fixados no artigo 12
do Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967,
mesmo que a pretendente venha a ser contemplada
com a outorga.

_____________ delara(m) que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no município de -;-_.,..,-;-,.,

(município
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HC - DEN'!'E'"

DlT:CTOlUJ, m·:GIO:-Jr-J. no Dr:wrEL J:J.\ sJio l'J'.lJLO

SE'J'()I~ DV ENG,.:Nlii\TIlh

PHOCE5S0 1'Jt.' .__~P....J!_0'\41i/_f!2.-

7-::' m:Flm.8"cIl,: 'EDl'!'l\L N? ~_!.~2.-:: ~'V

l\s!-:UN'ro: _E~~<::_LJ'y'íio _2~~xpr,[~~çji()~_.B!,;!~\n:ç.o_º1::. P,j).lJ.I9D IFUSÃQ.j;'E 501'..,2__

_ l"ê...-~lI1C):l';S (~~~2,EVIS~C2l~.i:.l!2.~!::.J'~F. Cl\1·n~J:;r.i:'~L~_. _

_ C.l\1':AT'...X~(9{J~[,1;r~~L llIlF

l\rialisi1ndo as propost-as apJ:oscn tadnc 1 diante do gue. dis

poc-; o título 11 I do prc~-;c!ni:e Ec1Jt.nl r 8nco;ltrDmOB O seguinte:

Julho de 1989

1. 'llranEimissor:
---..,

nacional LJ ,)strangciro

a.) tipo e mc('elo: EUIlF 5000 ;;r'

b) fabr:Lcan te: • '!'IlOI1SON LGT

c) especifici).'-":'-:~s lécni.céts: CON8TI\t4 ÀS FOLJll~S N9s

39/')0...i2~ P!::~E:]E<?'yj<) 29_l0~·c~~G?!!/B_7 . _

2; Süõ:t0mn irr.a6ümt<. r]'nad.onal

a) tipo e mou0Jn: .~:L.\:L..?:.~. ::LJJ1'º . .._. .

bl fabri.cante: _JH:JJlm:\:L.!'1·J'I.:Jo:lJ[\:S L'l'I!_A .__

Potência do tri.1I1"ItIÍf;t'or Pl:OPO::;l-<:t pela ent.i(l,'ldc
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E(lital.

atende

7. Sir;tcnlQ i,rrndianla atende às

Edital.

exig~nci<:w elo

(nome da cntidnde proponontG)

nacional O GGtl:1\!19 c J.l:O C;: J

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

01 cspAoificaç5cs tõcnicas CONS'l'AM rIS FOLflhS N9s

~O DO PROCI,SSO NQ 29100. ODJ.G55/87
--------------------------------._-~-

2. Sistema irradiante: CI naoiol1i:ll

t=XI estrangeiro

~) a} tipo e moélclo: ThH •. 20U---_......_~--~~ .._--_........-..__.._----~ ... _.,.

-;> b) fabricante: llliRRI S CORPORh'rI OH--..._._------_._-_......-

.Jo,O

, c) especificações técnicas: CONSr.l'l'J.'Í j~.S FOLHAS N0S
-----_.-._~--~-------~-_..,..-.-

71/90 DO· l'W)CW;SO U9 :~9100. OOlV:;,;/87--------_.---- o ".-. __...._ - _ ... ~-__w ........ __ •__.~_. " __'_'__ '_"" __ ""~"'~

CON CLusiío:

..._---------.
Ed.ital.

2.. Sistema irradi.ante
Edital.
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nacion<:ll [i]
R'l'U--2000Aai) I: i po ." mode 10 ;

C) J!J\l)lg~Qi'l:l~!::.º!::..-Ç~~1!)l.!'ll\.!3~J)l\ ,_\~)_,"-_,-f'-:.v -- ,: .-
(nome di:\ entidade proponente) ~..L:::.-

cs tl:ilng ei ro [ __~_l

.----._--------------------_._--
b) fabriC!i:\ntc: 'l'ELAVo--nmO:-,'l'RIII E CO;,18RCIO DE EqUIPl\1,lENTOS

CONS'l'AI,j A FOLrli\ N'? 75 DO PROCS"SO

N929100.001670/B7

_:;; 2. Sistoill:1 irr<:ldiantc: [~l nacionéd.

L_ '] cstrill1'lci:co

bJ fabJ:icantc: TELAVO-INDOS'J'RIA E C0I41~H~IO DE EQUIPM!ENTOS

PARA 'J'ELECO)'lUNICAÇÕES JJl'DA

c) cspccHicaçccs técnicas: ÇQ!:l:STl\J~ A FOLHA IJ9 75__<:l:.c:...~R0C::~SSO

N929100.001670}87
,'''' : --,....--~-~._-

Pot6ncia do transmissor proposta pela entidade

-.2..J)-,----_ J(\'l

CONCLUS!\O:

1. 'rrnrtsmissor . ~**~~~~·~~~:.~ (ltend(~ as cxí.gônc).Gls rJ
J;;dital.

-r. 0).- '" *t ** k * 7: J. k-l... '. __ atenda
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nl tipo "n lnotlelo:

---_.- ---------_.__._~~----_._----_._--" ------------ .•.

c) csp(~cific~ç~cs t6cnicas:

2. 5istcfna irrad5.nllte:

a} tipo '-' modelo:

l _I ntlc.lona.l

-_..._.--------------------~---_._._----~--------" -----_........_..._...
b) f'lbr.i.C"ilnte:

-----_._---.__._----------~--,-_._-------------~"--- ...-..

---------"---_._-----------

Pot€~ncill do t.:ranslnissor pro'posLé1 pela entJc1ade
1(1'1

t(U tid.,
ar;

Ed.i [,,11.

.obs: Esta seçüo deixa de apresentar um estudo técni
co mais detalhado, tendo em vista que as exigências
do Edital foram simplificadas por determinação supe
rior.

Estaodo concluida a apreciação sob os aspéctos técni
cos dos concorrentes ao Edital n" 94/87 - TV proponho
reme"a deste ao Setor Jurídico para análise.

É a informação. subcensura.
Setor Engenharia. 29-2-88. - Marisa Vizzotto, Enge

nharia

Ao setor .1úrídico.
1. Oe acordo.
2. Solicito prosseguir.
SRADIDR, 29-2-R8. - Milton Aparecido leal.

Me - Ocntc\
Diretoria Regional do dentel em São Paulo
Se,üo de Radiofll'üo
Setor Jurídico
Processo n' 290011.0044741R7
Juntos 29J(10.001628J87

29100.001655iR7
29100001670187
2910(1.001671iR7

A"llnto: Edital n" 94187

PARECER SRDA N' 49i88

Ementa: Convocaçüo de interessados na execução e
exploração de Serviço de Radiofusãode Sons e Imagens
(TV) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Acorreram ao chamamento do Edital acima indicado
as seguintes entidades:

a) TV Três Ltda
b) Rádio Educadora de Campinas Ltda
c) Rádio Cidade de Campinas LIda
d) Antena Um Sons e Imagens LIda

PROC. N' 29100.001628/87

FI. 02 - Requerimento dirigido ao Ministro das Co
municações;

FI. 03/07;50/51 - atos constitutivos e eventuais alte
rações com as respectivas comprovações de arquiva
mento ou registro na repartição competente;

FI. 06107 .51 - cláusulas exigidas pelas alíneas a, b
e c do § 1" do art. 14 do RSR; cláusulas IX c XIII
do Contrato Social e VII da Alteração Contratual.

FI. OISP - certidáo de Quitaçáo de Tributos Fede
rais_ quando for o caso; .

FI. DISP-.,Relaçáo Anual de Informaçóes Sociais
(RAIS). quando for o caso;

FI. 09 - Declaraç~lo firmada pelo:;; adn:1Rni~-;tradon-e~,

de que: -

a) não possui a entidade autorh:m;uo pota (';'?;plnrur
o meSlllO tipo de serviço, no município onde se pretEmJe
instalar a estação e que. não excedeni os Iimitc~,; fÜ.;Jluo:·;
no artigo 12 do Decreto-Lei n' 236, de 29, de fevereiro
de 1967, caso venha a ser contemplada com a outorga:

b) nenhum sócio integra o quadro societcirio d'ê outra
executante do mesmo tipo de serv]ço de radiodifuseIo,
no município onde se pretende im:,taJar a esta~7rlo. nem
de outras empre,as de radiodifusão. em municípios di-
versos, em eXce~~so aos limites fixados no - 12 ·do
Decreto-Lei nl' 236, de 28 de fevereiro de cnscn
a pretendente venha a ser contemplada com a nJJtorg;]~

FI. 04,44 - comprovantes de que a entidade possui
os recursos financeiros exigidos para o empree!1dirn.;'n
to: cláusula IV do contrato social e recibo de derôsi'Lo
bancário. .

FI. DISP -minuta de alteração contmtual D1l2';tatlJ

tária para a elevação do capital soe];:nL a ser ~1Jmcn1tJtdn

de mais o valor previsto para o nnvo ~-;L'!"Vir;n< (I1J:!m~(1

for o caso;
FL 39/4.2 - reseursos téc.nicor;;; int1icw;ün cJ(h e(,!tJip~-~

mentos;
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FL: 45/46 - quadro complementar à proposta, con
forme item 8 das Condições do Edital:

FI. DISP - assentimento prévio do Conselho de Se
gurança Nacional, quando for o caso;

FI. 10/11 - prova de que os cotistas ou acionistas
são brasileiros;

FI. 11-prova de que os diretores ou sócios-gerentes
são brasileiros natos:

FL: 36 - prova de cumprimento das obrigações elei
torais dos diretores;

FI. 12/23 - Certidão dos Cartórios Distribuidores Cí
veis, Criminais e do de Protestos de Títulos dos Dire
tores;

FI. 38 - declaração dos diretores, de que não partici
pam da direção de outra entidade executante do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão a que se refere o edital,
no município onde se pretende instalar a estação, nem
ete outras empresas de radiodifusão, em municípios di
versos, em excesso aos limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei n' 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no exercício
de mandato eletivo que lhes assegurem imunidade par
lamentar, nem exercem cargo de supervisão ou assesso
ramento na Administração Pública, do qual decorra
foro especial.

Quadro Comparativo das proponentes.

PROC. 29100,001655/87

A proponente Rádio Educadora de Campinas Ltda.
institui sua proposta com os seguintes documentos:

FI. 02/04 - Requerimento dirigido ao Ministro das
Comunicações;

FI. 22/45 - Atos constitutivos e eventuais alterações
com as respectivas comprovações de arquivamento ou
registro na repartição competente;

FI. 451170- cláusulas exigidas pela alíneas a, b e
c do § l' do art. 14 do RSR; cláusula 4' da Alteração
Contratual e cláusula 24' da minuta de alteração contra
tual;

FI. 151-certidão de quitação de tributos federais,
quando for o caso:

FI. 46/62 - relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), quando for o caso;

FI. 63 - declaração firmada pelos administradores
de que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço, no município onde se pretende
instalar a estação c que, não excederá os limites fixados
no artigo 12 do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro
de 1967, caso venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão,
no município onde se pretende instalar a estação, nem
de outras empresas de radiodifusão, em municípios di
versos, em excesso aos limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967, caso
a pretendente venha a ser contemplada com a outorga;

FI. 65 - comprovantes de que a entidade possui os
recursos financeiros exigidos para o empreendimento,
recibo de depósito bancário;

FI. 167/170 -minuta de alteração contratual ou esta
tutária para a elevação do capital social, a ser aumen
tado de mais o valor previsto para o novo serviço~ quan
do for o caso;

FI. 71/90 - rescursos técnicos: indicação dos equipa
mentos;

FI. 91/92 - quadro complementar à proposta, coo
forme item 8 das Condições do Edital;

FI. DISP - assentimento prévio do Conselho de Se
gurança Nacional, quando for o caso;

FI. 93/94 - prova de que os cotistas ou acionistas
são brasileiros;

FI. 93 - prova de que os diretores ou sócio-gerentes
são brasileiros natos;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

FI. 95 - prova de cumprimento das obrigações eleito
rais dos diretores;

FI. 96/128, 1581166 - Certidão dos Cartórios Distri
buidores Cíveis, Criminais e do de Protestos de Títulos
dos diretores;

FI. 129 - declaração dos diretores, de que náo parti
cipam da direção de outra entidade executante do mes
mo tipo de serviço de radiodifusão a que se refere o
edital. no município onde se pretende instalar a estaçáo,
nem de outras empresas de radiodifusão, em municípios
diversos, em excesso aos limites fixados no artigo 12
do Decreto-Lei n' 236/67, caso a proponente venha a
ser contemplada com a outorga e quc não estão no
exercício de mandato eletivo que lhes assegurem imuni
dade parlamentar, nem exercem cargo de supervisão
ou assessoramento na Administração Pública, do qual
decorra foro especial.

Quadro comparativo das proponentes.

PROC. n' 29100.001670/87

A proponente Rádio Cidade de Campinas Ltda
institui sua proposta com os seguintes documeutos:

FI. 02/03 - Requerimento dirigido ao Ministro das
Comunicações;

FI. 50/62, 69/71 - atos constitutivos e eventuais alte
rações com as respectivas comprovações de arquiva
mento ou registro na repartiçáo competente;

FI. 53,71- cláusulas exigidas pela alíneas a, b e c
do § l' do art. 14 do RSR; cláusula V do contrato
consolidado e § 2' da cláusula XI da alteração contra
tual;

FI. 16 - certidão de Quitação de Tributos Federais,
quando for o caso;

FI. 76/84 - Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), quando for o caso;

FI. 04 - Declaraçáo firmada pelos administradores
de que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço, no município onde se pretende
instalar a estação e que, não excederá os limites fixados
no artigo 12 do Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro
de 1967, caso venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de ou
tra executante do mesmo tipo de serviço de radiodi
fusão, no município onde se pretende instalar a estação,
nem de outras empresas de radiodifusáo, em municípios
diversos, em excesso aos limites fixados no artigo 12
do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967,
caso a pretendente venha a ser contemplada com a
outorga;

FI. 08 e 73 - comprovantes de que a entidade possui
os recursos financeiros exigidos para o empreendimen
to; recido de depósito bancário;

FI: 72/74 - minuta de alteração contratual ou estatu
tária para a elevação do capital social, a ser aumentado
de mais o valor previsto para o novo serviço. quando
for o caso:

FI. 75 - recursos técnicos: indicação dos equipamen
tos;

FI. 09/10 - quadro complementar à proposta, con
forme item 8 das Condições do Edital;

FI. DISP - assentimento prévio do Conselho de Se
gurança Nacional, quando for o caso;

FI. 17 - prova de que os cotistas ou acionistas são
brasileiros:

FI. 17~ prova de que os diretores ou sócios-gerentes
são brasileiros natos;

FI. 22/23 - prova de cumprimento das obrigações
eleitorais dos diretores;

FI. 11/15, 18/21,24/27 - Certidão dos Cartórios Dis
tribuidores Cíveis, Criminais e do de Protestos de Títu
los dos diretores;

FI. 06 - declaração dos diretores, de que não partici
pam da direção de outra entidade executante do mesmo
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tipo de serviço de radiodifusão a que se refere o edital.
no município onde se pretende instalar a estação, nem
de outras empresas de radiofifusão, em municípios di
versos, em excesso aos limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei n" 236/67, casO a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no exercício
de mandato eletivo que lhes assegurem imunidade par
lamentar, nem exercem cargo de supervisão ou assesso·
ramento na Administração Pública, do qual decorra
foro especial.

Quadro comparativo das proponentes.

PROC. n' 29100.001671/87

FI. 25/26 - Requerimento dirigido ao Ministro das
Comunicações;

FI. 27/31- atos constitutivos e eventuais alterações
com as respectivas comprovações de arquivamento ou
registro na repartição competente:

FI. 28/31-c1áusulas exigidas pelas alíneas a, b e c
do § l' do art. 14 do RSR; cláusulas IV, IX e XIII
do contrato social, apresentado intempestivamente,

FI. DISP - certidão de Quitação de Tributos Fede
rais, quando for o caso;

FI. DISP - Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), quando for o caso;

FI. 05 - Declaração firmada pelos administradores
de que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço, no município onde se pretende
instalar a estação e que, não excederá os limites fixados
no artigo 12 do Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro
de 1967, caso venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de ou
tra executante do mesmo tipo de serviço de radiodi
fusão, no município onde se pretende instalar a estação,
nem de outras empresas de radiodifusão, em municípios
diversos, em excesso aos limites fixados nO artigo 12
do Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro de 1967,
caso a pretendente venha a ser contemplada com a
outorga;

FI. 28,32 - comprovantes de qua a entidade possui
os recursos financeiros exigidos para o emprendimento;
(intempestivamentc)

FI. DISP - minuta de alteraçáo contratual ou estatu
tária para a elevação do capital social. a ser aumentado
de mais o valor previsto para o novo serviço, quando
for o caso;

FI. - recursos técnicos: indicação dos equipamentos
(não apresentou);

FI. 13/14 - quadro complementar à proposta, con
forme item 8 das Condições do Edital (complementou
intempestivamente) ;

FI. DISP - assentimento prévio do Conselho de Se
gurança Nacional, quando for o caso;

FI. 15 - prova de que os cotistas ou acionistas são
brasileiros;

FI 15 - prova de que os diretores ou sócios-gerentes
são brasileiros natos;

FI 16 - prova de cumprimento das obrigações eleito
rais dos diretores;

FI. 34/58 - Certidão dos Cartórios Distribuidores Cí
veis, Criminais e do de Protestos de Títulos dos direto
res: (intempestivo)

FI, 06 -declaração dos diretores, de que não partici
pam da direção de outra entidade executante do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão a que se refere o edital,
no município onde se pretende instalar a estação, nem
de outras empresas de radiodifusão, em municípios di
versos, em excesso aos limites fixados no art, 12 do
Decreto-Lei n' 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no exercíco
de mandato eletivo que lhes assegurem imunidade par
lamentar nem exercem cargo de superviaão ou assesso
ramento na Adminstração Pública, do qual decorra foro
especial.

Qnadro comparativo das proponentes.
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Esclarecemos Que somente a proponente T.V. Três
Ltda. apresentou sua documentação em ordem e que
as demais foram notificadas para suprir faltas/incorre
ções da documentação apresentada.

A proponente Antena Um Sons e Imagens Ltda. foi
notificada para complementar sua documentação, con
forme cópia do Ofício no 119/SP04J de 4-2-88, anexado
às 19/20 do Processo no 19100.001671/87, com respectivo
AR-Postal às fls. do referido processo.

Tendo deixado transcorrer in aIbis o prazo consig
nado, atendeu extemporaneamente as exigências, con
forme documento protocolizado sob n' 000667 em
24·2-88, e mesmo assim de forma incompleta, posto
não ter apresentado os recursos técnicos necessários,
indicando quais os equipamentos que utilizaria, como
também, estarem desatualizadas as certidões dos cartó
rios distribuidores, anexadas às fls. 38 usque 58, ou
seja em desacordo com o subitem 4,6 das condições
do Edital.

Assim é que, principalmente pela intempestividade,
opinamos pela desclassificação de sua proposta.

Ex expositis, concluímos que as seguintes proponen-
tes estão aptas à outorga objeto do Edital no 94/87:

a) T.V. Três Ltda.
b) Rádio Educadora de Campinas Ltda.
c) Rádio Cidade de Campinas Ltada.
Setor Jurídico, 10-3-88. - Francisco Montoni Júnior,

Assistente Jurídico.

De acordo.
À consideração do Sr. Diretor Regional.
SRADIDR, 10-3-/88. - Nilton Aparecido Leal, Chefe

da Seção de Radiodifusão.
Encaminho o presente processo (Edital n' 94/87) e

seus apensos à Divisão de Radiodifusão para prosse
guimento.

DRl5PO, 10 de março de 1988. - Marcelo Aparecido
Coutinho da Silva, Diretor Regional do Dentel em São
Paulo.
MC-Dentel
Diretoria Regional do Dentel em São Paulo
Seção de Radiodifusão
Setor Jurídico
Assunto: Edital n' 94/87
Ret. Processo n" 29000.004474/87 - Documento n'
001060/88

PARECER COMPLEMENTAR SRADIDR N' 59/88

Inusitadamente a entidade Antena Um Sons e Ima
gens Ltda, uma das proponentes ao Edital n° 94/87,
relativo à execução e exploração do serviço de radiodi.
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo, apresentou a esla Diretoria
Regional o expediente que foi protocolizado sob n"
001060 no dia 17 do corrente mês, solicitando juntada
de seus anexos aos autos de sua proposta (processo
n' 29100.001671187).

Analisados os aspectos informados pela entidade e
não insensível aos reclamos contidos, ratificamos in to
tum o Parecer SRADIDR n' 49/88, anesxado no pro
cesso em referência, por entendermos que nenhum fato
novo veio modificar nosso entendimento ali exarado.
posto a falta de alguns documentos em sua proposta
naquela oportunidade e principalmente o Aviso de Re
cebimento Postal, quc comprova muito bem a intempes
tividade no atendimento das exigências.

Assim, sugerimos que o documento em questão, jun
tamente com esta ratificação do parecer focalizado, se
jam encaminhados à Divisão de Radiodifusão para se
rem anexados, respectIvamente, aos autos dos Proces
sos n' 29100.001671187 e 29000.004474/87.

É o Parecer S.M.J.
Setor Jurídico, 28-3-188. - Francisco Monloni Júnior,

Asist. Jurídico.
De acordo.
À consideração do Sr. Diretor Re~ional.
SRADIDR, 29-3/88. - Nilton Aparecido Leal, Chefe

da Seção de Radiodifusão.
Encaminho o presente parecer complementar e o do

cumento anexo ã Divisão de Radiodifusão para prosse
guimento.

DRlSPO, 29 de março de 1988. - Marcelo Aparecido
CooUnho da Silva, Diretor Regional do Dentel em São
Paulo.
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MC -Dentel
Divisão de Radiodifusão
Seção de Assuntos Jurídicos/SOU
Processo n" 29000.004474188
Juntos: Cód. 29100 - 1628187, 1655/87, 1670/87 e
1671/87
Assunto: Edital n" 94/87 (convocação de interessados
na execução do serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo).

INFORMAÇÃO RAD N 74188

Em atendimento às instruções baixadas pelo Manual
de Orientação Jurídica, em seu Capítulo 1I1, a Diretoria
Regional do Dentel em São Paulo procedeu ao estudo
preliminar das propostas apresentadas pelas entidades:

T.V. Três LIda.
Rádio Educadora de Campinas LIda.
Rádio Cidade de Campinas Ltda.
Antena Um Sons e Imagens Limitada, tendo emitido

a Informação n" 48/88 e Parecer n° 49188 (fls. 24 a 40),
quando concluiu que as proponentes satisfizeram os
requisitos do Edital, com e1(c1usão da postulante antena
Um Sons e Imagens Limitada.

Do reexame dos autos, verificamos que a supracitada
entidade Antena Um Sons e Imagens Limitada foi des
classificada pela Diretoria Regional por não ter cumpri
do, devidamente, e fora do prazo legal, as exigências
que lhe foram formuladas, conforme se constata nas
observações feitas in fine do Parecer SRADIDR/S-PO.

A entidade em questão achando-se prejudicada com
a desclassificação de sua proposta pela Diretoria Regio
nal, apresenta suas justificativas em termos de pedido
de reconsideração, através dos expedientes constantes
de fls. 22123 e 62/63 e seguintes (Processo no 29100.
001671/87).

Em conseqüência, relativo ao último expediente, a
DR exara o Parecer Complementar sob no 59188 (fls.
42), ratificando da referida os termos do parecer inicial,
mantendo a desclassificação da referida entidade, por
entender "que nenhum fato novo veio modificar o en
tendimento ali contido" (sic).

Lamentavelmenle a interessada recebeu o Ofício de
nolificação num sábado dia 13-2-88, seguida dos feria
dos de carnaval, alegando nas suas justificativas, que
só veio tomar conhecimento do dito Ofício de exigências
no dia 17 subseqüente.

Não vamos argüir aqui se houve negligência ou não
de quem assinou o "AR" (Aviso de Recebimento) em
data de 13-2, e não ter comunicado ou entregue o men
cionado ofício de exigência aos responsável pela enti
dade.

Contudo, se o parecerista da SRADiDR/SPO contou
o prazo a partirda data de 17-2-88, este prazo concedido
de 7 (sete) dias para cumprimento de exigências vence
ria no dia 23-2, implicando assim, na extemporanei
dade. pois que. o cumprimento das exigências se deu
no dia seguinte 24-2-88, isto é, 1 (um) dia após o venci
mento.

Poderia admitir se entendesse a Administração em
caráter excepcional, a contagem do prazo se efetivar
a partir do dia 18 seguinte. levando em consideração
a eventualidade da época conturbada pelos festejos mo
mescos até quarta-feira (17-02). sendo este dia ainda
meio feriado, que nesta hipótese. eximiria a peticionária
da intempestividade de que se trata.

Acontece que o elemento causador da desclassifi
cação da entidade não. foi apenas o cumprimento do
prazo. A interessada quando cumpriu as exigências,
apresentou os documentos desatualizados (certidões
dos Cartórios Criminais, Cíveis e de Protesto de Títulos
do dirigente da sociedade, oriundas da Comarca de
Belo Horizonte) (fls. 38158), em desacordo com o que
estipula o subitem 4.6 das Condições do Edital.

Apenas para registrar o fato, salientamos que a peti
cionária solicitou através do expediente de fls. 62/63
de sua proposta. a juntada das certidões acima mencio
nadas extraídas e outras revalidadas pelos Cartórios
Distribuidores, entre 18 a 22 de fevereiro de 1988, cerca
de 30 (trinta) dias após o prazo já expirado para O

recebimento de documentos faltantes, decorrentes de
cumprimento de exigências (fls. 62 a 90 - Proc. n°
29100.001671/87).
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Como se sabe. a ausência ou vício de um dos requi'
sitos essenciais anula a eficácia dos atos de ordem juri
dica ou administrativa. Se a invalidez atinge um ato
preparatório essencial, o resto do procedimento n;io
tem mais sentido. "Violado ou ausente um elemento
essencial, o ato praticado pelo agente é nulo." Em razão
disso, a proponente Antena Um Sons e Imagens Limi·
tada não poderá colocar-se em igualdade de condlçó",
com as demais participantes consideradas aptas. por
deixar de atender aos requisitos essenciais para a valida
de do evento.

Assim sendo. mantemos a desclassificação da enti
dade em apreço, objeto do Edital n" 94/87. submetendo
o assunto a deliberação superior.

BrasIlia, 9 de maio de 1988. - Newton Leal CosIa.
Assistente Jurídico.

À consideração do Diretor da Divisão de Radiodi
fusão.

BrasIlia, 10 de maio de 1988. - Esmeralda Eudóxia
Gonçalves Teixeira, Chefe da Seção de Assumos Jurí
dicos.

De acordo.
Ao Sr. Diretor-Geral do Dentel, para encam1l1ha

mento ao Sr. Secretário·Geral deste Ministério.
BrasIlia, 12 de maio de 1988. - Domingo Poty Cha

balgoity, Diretor da Divisão de Radiodifusão.

MC -Dentel
Processo n" 29000.4474187

Senhor Secretário-Geral.
Assunto:
Trata o presente processo do Edital n" 94/87. para

outor~a do serviço de radiodifusão de sons e imagcll~

(teleVISão), na cidade de Campinas, Estado de São Pau
lo.

Estudo Sintético:
No prazo estipulado. acorreram ao chamado as se-

guintes entidades:
T.V. Três Ltda.
Rádio Educadora de Campinas Ltda.
Rádio Cidade de Campinas Ltda, e
Antena Um Sons e Imagens Limitada.

O processo foi examinado pela Diretoria Regional do
Dentel em São Paulo (Informação n' 48/88 e Parecer
n° 49/88) e pela Divisão de Radiodifusüo deste DeparLI'
mento (Informação RAD n' 7411\8). constatando-se lju,'
as entidades supramencionadas atenderam ao~ pre .... u
postos do Edital. exceto a participante Antena Um S'l1l'
e Imagens Limitada.

Conclusão:
Ante o exposto. está o processo em condH,'(-',--'''' lk

~er submetido à superior considera~';:io do Lxn.:k·nI1....
simo Senhor Presidente da República. a 4Ueml'\1Il1PC['-

a decisão.
BrasIlia. 12 de maio de 1988. - Roberto Rloi, ~Ionte'

de Souza. Diretor-Geral do Dente!.
Ministério das Comunicaçóes
Departamento ;'\lacional de Tdecnn1uniclçoel.,
Diretoria Regional do Dente! em S;io Pilulo

TERMO DE INSTAlR,\<,",\O

Instaurei. nesta data. o procc~~o qUl..' rcc,;~""eu l) fltillh'

ro 29100 001655iR7, nesta Dirdoria, lom ()~ dOl.:lI111Ul!{h

que instruem a proposta da R,it!io Edul'at!ur:l de ('~I!ll

pinas Ltda. para executar o serviço de RadiodIluscio
de Son, e Imagens nos termos do Edital n' 094:K7 G M.
a proposta compreende 151 folhas.numeradas e ruim·
cadas.

São Paulo. 21 de Ago,to de I~X7. - Nilton-\parel"idu
Leal, Chefe da Seção de Radiodifu,üo.

Declaro que presenciei a instaur<Jção do pre~entL' Pf(l

cesso e nenhum reparo tenho éJ fazer
Em 21 de agosto de I~87. - I>r. Foad Razuk. l"ucu

rador.
Execelentíssimo Senhor Doutor Antonio Carlo, \1a

galhãe, - DD. Ministro de Est;;do das Comuni"",,''''':
Ret.: Edital n' 94/87-GM.)
Rádio Educadora de Campinas LIda .. (""TI '''''''"

social à Avenida General Osório. n'" 1.031 ~ 21 . andar.
na cidade de Campinas, Estado de Sao Paulo. conforme
contrato social arquivado na Junta Comercial de S;-ll)

Paulo, sob n" 706.352I7K. em 21 'de março de 1~7K.

com o objetivo de executar e explorar serviços de radll'
difusão sonora (rádio) e de sons e imagens (televi,'")).
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com inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, sob n' 46.049.32610001-04, na
qualidade de concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média e permisionária do mesmo servi
ço em freqüência modulada, respectivamente, através
do Decreto n' 93.261, de 17.09.86, e Portaria n' 61.,
de 20.02.85, pnblicados no DOU de 18.09.86 e 22.02.85,
tendo tomado conhecimento do Edital n' 94187-GM,
de 23.06.87, expedido por esse Ministério e publicado
no DOIJ de 24 subseqüente, para recebimento de pro
postas para a execução e exploração de serviços de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Campinas, no Estado de São Paulo e desejando
ampliar os seus serviços de radiodifusão sonora para
os de televisão, vez que est,i preparada para assumir
essa responsabilidade, respeitosamente. apresenta a sua
proposta, instruída com toda a documentação exigida
para participar da concorrência aberta pelo referido
edital. sob o compromisso expresso de que conhece
e se submete a todas as condições do referido Edital
e que atenderá à todas as exigências de ordem legal
e técnica que lhe sejam solicitadas, e que não participa
de nenhuma outra concorrência, para a execução e ex
ploração de serviço de radiodifusão em suas diversas
modalidades.

A entidade foi constituída sob a denominação social
de Sociedade Rádio Educadora de Campinas. em F
de março de 1931 e transformada em sociedade anôni
ma. com o título de Rádio Educadora de Campinas
SIA, em 21 de maio de 1940 e, posteriormente, em
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sob
a razão social de Rádio Educadora de Campinas Uada.,
em 21 de março de 1978.

Desfruta da honra de ser a primeira emissora da cida
de de Campinas e a 9' no País e o primeiro lugar em
audiência, segundo o lBOPE - Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística.

Historicamente, a entidade participou da concorrên
cia para geradora de Televisão, relativa ao Edital n"
43186-GM, publicado no DOU 20.2-86, recente
mente cancelado. como fundâmento no art' 12do Regu
lamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo
Decreto n" 52.795163. com a redação do Decreto n'
91.837/85, conforme despacho publicado no DOU de
8-6-87.

Tanto naquela oportunidade, quanto nesta, está evi
denciada a capacidade plena da proponente em executar
o serviço por concessão do Poder Público, reunindo
como faz prova, os documentos anexos, todas as exigên
cias contidas no Edital n' 94187-GM, publicado no DOU,
de 24-6-87.

Participou e participa de concorrências abcrtas pclo
Ministério das Comunicações, porque está capacitada
tecnicamente e financeiramente para tal empreendi
mento, subrogando-se, assim, no direito a merecer a
mencionada concessão.

Finalmente, faz-se mister registrar que a entidade
é ligada à Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão,
conseqüentemente contará com o suporte de uma pro
gramação nacional, sem a qual não é viável economi
camente operar uma Emissora de Televisão, bem como,
na razão direta dos anseios da comunidade, tambem
desenvolverá programa local, ressaltando as caracte
rísticas próprias da localidade e região.

Assim sendo, confia que Vossa Excelência acolha
a presente proposta, a fim de ser outorgada à requerente
a nova concessão.

Termos em que,
P. Defeimento.
Campinas, 20, de agosto de 1987. - João Carlos

Saad, Diretor-Gerente.

PROCURAÇÃO

Rádio Educadora de Campinas Uda., CGC.MF. n'
46.049.326/0001-04 com sede social à Rua General Osó
rio, n' 1.031 - 21' Andar, em Campinas, Estado de
São Paulo, neste ato representada por seu Diretor-Ge
rente, Sr. João Carlos Saad, brasileiro, casado, Admi
nistrador de Empresas, RG. n" 3.469. 968-SSPISP e CPF
n' 3.889.268-20, residente e domiciliado em São Paulo,
Capital, à Av. Morumbi. 1.050, nomeia e constitui seu
bastante procurador ao Dr. Foad Razuk, brasileiro,
casado, advogado, RG. n'! 403.268-SSP/SP, CIC n'
004.276.918-34, residente e domiciliado em São Paulo,
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Capital, à Alemanha Franca, n' 1.433, 5' andar, Edifício
Laguna, para representá-lo perante o Ministério das
Comunicações e seus órgãos subordinados, esensial
mente o Departamento Nacional de Telecomunicações
em Brasl1ia - DF, e de São Paulo, Capital, podendo,
para o fiel desempenho do presente mandato apresentar
propostas para a cxecução e exploração de serviços de
radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (televi
são), pedidos de renovação de outorga, assinar docu
mentos. termos, requerimentos. acompanhar andamen
to de processos, juntar e retirar documentos, pagar ta
xas e demais emolumentos, cumprir exigências, bem
com-o solicitar todos os demai s atos que forem neces
sários para o completo c fiel desempenho deste man
dato, inclusive subestabclccer.

Campinas, 21 de maio de 1987. - João Carlos Saad,

RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS SIA

CGC. 46.049.325/0001-04

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada
no dia 3 de fevereiro de 1978

Aos 3 (três) dias do mês dc fevereiro do ano de
hum mil novccentos e setenta e oito (1978). às 10:00
(dez) horas. na sede social, à Avenida Francisco Glicé
rio, n" 957 -10" andar, sala 102, nesta Cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo, em primeira convocação,
reuniram-se os acionistas da Rádio Educadora de Cam
pinas SIA.. Srs. João Carlos Saad - Maria Leonor
Saad Duailibi - José Saad e Jamal Saad. portadores
de ações representando 97% do Capital Social, confor
me se verificou de suas assinaturas a fls. do Livro da
Presença de Acionistas, com as declarações exigidas
na Lei. por Edital publicado no "Diário Oficial" do
Estado (São Paulo) e no jornal "Diário do Povo", res
pectivamente em 1.8-19-20 e 19-20-21 do mês de janeiro
do ano de 1978, e do teor seguinte: Rádio Educadora
de Campinas S/A., CGC n" 46.049.326/0001-04'- As
sembléia Gcral Extraordinária. Ficam convidados os
Srs. Acionistas desta Sociedade a se reuniram em As
sembléia Geral Extraordinária. no dia 3 de fevereiro
de 1978 às 10:00 (dez) horas, na sede social, à Av.
Francisco Glicério, n' 957 - 10' andar, sala 102. nesta
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta
da Diretoria para transformação desta Sociedade em
sociedade por cotas da responsabilidade limitada e apro
var O projeto do contraIO da nova sociedade e o novo
plano de distribuição de cotas; b) outros assuntos de
interesse da Sociedade. - Campinas, 13 de janeiro
de 1978 - a) José Saad - Diretor Presidente". Assu
miu a presidência dos trabalhos o Sr. José Saad 
Diretor Presidente, por escolha dos acionistas, por acla
mação. o qual convidou o acionista João Carlos Saad,
para Secretário, ficando assim composta a mesa diri
gente dos trabalhos. A seguir, o Sr. Presidente declarou

. aos acionistas e presentes encontrar-se sobre a mesa
uma proposta de diretoria e respectivo Parecer do Con
selho Fiscal, para transformação desta Sociedade em
sociedade por cotas de responsabilidade limitada e do
seguinte teor: "Proposta da Diretoria -Senhores Acio
nistas - Como é do conhecimento dos Srs. Acionistas,
as sociedades por ações passam a se reger pela Lei
n" 6.404 de 15.12.1976, que estabeleceu modificações
substanciais que exigem a reforma estatutária, mediante
prévia anuência do Poder Concedente, relativamente
a empresa da radiofusão sonora, dependente de permis
são do Poder Concedente para qualquer alteração esta
tutária e de capital fechado, cujas ações representativas
desse capital social somente podem ser transferidas me
diante prévia autorização do Poder Concedente. Desse
modo, a Diretoria chegou à conclusão de que melhor
atenderia aos interesses sociais a transformação desta
sociedade, de anônima para a sociedade por cotas de
responsabilidade limitada. vez que para as sociedades
da radiodifusão é a forma mais adequada, mantido,
porém, o mesmo objetivo social, sem qualquer altera
ção ou solução dc continuidade, permanccendo na so
ciedade por cotas de responsabilidade limitada todo
o ativo e todo o passivo da sociedade, passando a socie
dade transformada a ser regida por um contrato social,
obedecendo às disposições do Decreto n° 3.708 de
10-1-1919, e as disposições específicas do Código Brasi-
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leiro de telecomunicações, seus regulamentos e leis
complementares, sendo que o capital social, passaria
a ser representado por cotas, no valor de Cr$ 1,00 (hum
cruzeiro), cada uma, correspondendo cada cota a cada
ação possuída na sociedade, cujo valor nominal também
é de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada, ficando assim, cada
sócio cotista com o mesmo número de cotas correspon
dentes ao número de ações que possuía na sociedade
anônima ora transformada, podendo os acionistas dissi
dentes que não atenderam à convocação referida, pedi
rem o reembolso das ações de que são titulares, pelo
valor do patrimônio líquido das ações, de acordo com
o último balanço aprovado pela Assembléia Geral, ob
servado o disposto nos arts. 45 e 137 da referida Lei
n" 6.404 de 15-12-1976. Os dissidentes não participarão
da sociedade por cotas de responsabilidade limitada
e as suas ações reverterão para a Sociedade. que por
sua vez os reembolsará pelo seu valor, distribuído as
cotas resultantes das ações proporcionalmente entre os
cotistas, celebrando-se então, a alteração exclusivamen
te com os sócios que concordaram com a transformaçáo
da sociedade anônima para sociedades por cotas de
responsabilidade limitada. A presente proposta será
submetida a prévia aprovação do Poder Concedente
e somente depois de autorizada é que será efetivada,
alterada então a razão social para Rádio Educadora
de Campinas Ltda., - Campinas, 2 de janeiro de
1978. (AA) José Saad - Diretor Presidente; João Car
los Saad - Diretor Tesoureiro: Samir Razuk - Diretor
Secretário: "A seguir, foi lido pelo Secretário o Pareccr
do Conselho Fiscal. do teor seguinte: "Senhores Acio
nistas - Os membros do Conselho Fiscal de Rádio
Educadora de Campinas S/A., tendo examinado a Pro
posta da Diretoria, datada de 2 de janeiro de 1978,
no sentido de ser esta sociedade transformada em socie
ção da denominação social para Rádio Educadora da
Campinas Ltda., manifestam-sc favoravelmente à mes
ma, por seus próprios fundamentos. Campinas, 4 de
janeiro de 1978. (AA) José Antonio Zacchin - Au
gusto Homem de Gouvêa e Maurilo de Campos Senna
Filho. - A seguir o Prcsidente declarou que a Assem
bléia devia, em primeiro lugar, aprovar ou não a trans
formação dcsta Sociedade em sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, para, em seguida, e no caso
de aprovação, deliberar sobre os atos a ela relativos.
Nessas condições, e porque ninguém tivesse querido
usar a palavra, disse o senhor presidente que os acio
nistas que aprovassem a tranformação da sociedade
anônima Rádio Educadora de Campinas SIA., em socie
dade por cotas de responsabilidade limitada, deviam
conservar-se sentados. Verificou-se que a transforma
ção fora aprovada pelos acionistas presentes por unani
midade, com a abstenção dos impedidos. Em seguida,
o Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o con
trato sob o qual deverá reger-se a sociedade transfor
mada, e que é do teor seguinte: 1") A Sociedade por
cotas da responsabilidade limitada, que girará sob a
razão social de Rádio Educadora de Campinas Ltda.,
com sede nesta cidade, à Av. Francisco Glicério, 957
- 10" andar, sala 102, tem por objetei a exploração
dos serviços de radiodifusão sonora na cidadc onde tem
a sua sede, com a divulgação de assuntos educativos
e culturais, de notícias, informação e de propaganda
comercial, esta dentro dos limites fixados pcla Lci espe
cífica. - 2') A sociedadc é constituída por tempo
indeterminado. 3') O Capital nominal da sociedade anô
nima Rádio Educadora de Campinas S/A., no valor
de Cr$ 1.500.000,00, devidamente integralizado, foi
constituído por ocasião do aumento do capital da socie
dade, em Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 21-6-1976, devidamente arquivada na Junta Comer
cial do Estado de São Paulo, sob o numero 664.571176
e aprovado pelo Poder Concedente, através de Portaria
n' 3.024 (10), de 3-1-1977, do Exm' Sr. Ministro de
Estado das Comunicações, em ações distribuídas pro
porcionalmente entre os sócios, a saber: João Carlos
Saad, 600,893; Maria Leonor Saad Dualibi, 592.496;
José Saad, 257.140; Jamal Saad, 12.858; Ronreu Torti
ma, 9.000; Joaquim de Souza Ribeiro, 6.000; Otavio
Bierrebach de Castro, 4.287; Hélio Miranda, 4.287; Ser
vilio Mcrrone, 2144; José To1edo, 2.144; Cy<o Exel
Magro, 1.715; Francisco de Castro Ncves, 1.287, Hoshe
Neger Segurado, 858; Benedito Baptista Martins, 858,
Celestc Ferreira Martins, 858; Benedito Gomes Ferrei
ra; 858; José Alves Tcixeira Nogueira; 429; Ralpho
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Pompeu de Camargo, 429; Pedro de Toledo, 429; Cus
tódio Leite de Abreu, 429; Enéas Cesar Pestana, 429;
José Rocha de Siqueira, 172; ações essas do valor nomi
nal de Cr$ 1,00 cada uma, no total de Cr$ 1.500.000,00.
4') O Capital da sociedade transformada é de Cr$
1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros)
dividido em 1.500.000 cotas, no valor nominal de Cr$
1,00 cada uma, inalienáveis, incaucionáveis l direta ou
indiretamente, a estrangeiros ou a pessoas. jurídicas,
dependendo qualquer alteração contratual, de prévia
anuência do Poder Concedente. 5°) Os sócios mencio
nados no art. 3' realizam suas cotas pela transferência
do patrimônio da sociedade anônima Rádio Educadora
de Campinas S/A., da qual são os únicos acionistas,
em patrimônio da sociedade por cotas de responsabi
lidade limitada, que se haverá corno desta a contar desta
data, estando todas as operações ativas e passivas a
correr desde então, por conta dela. 60) Fica extinta
a sociedade anônima Rádio Educadora de Campinas
S!A., podendo ser cancelado o seu registro. A responsa
bilidade dos sócios, é de acordo com a lei igual ao
montante do Capital social. 7') O sócio que não concor
dar com qualquer alteração feita neste contrato, poderá
optar entre continuar na sociedade modificada ou dela
retirar-se, mediante reembolso das açôes transformadas
em cotas de que são titulares, pelo valor do patrimônio
líquido, das referidas ações, de acordo com o último
balanço aprovado pela Assembléia Geral, observado
o disposto nos arts. 45 e 137 da Lei n° 6.404 de 15-21-76.
8') A Sociedade não tem Conselho Fiscal nem Assem
bléia de cotistas. Os sócios tomarão conhecimento da
administração social pelo exame direto dos livros, arqui
vos e quando lhes pareça conveniente, independen
temente de qualquer autorização. 9") A Sociedade será
representada judicial a extrajudicial pelo sócio José
Saad, com o título de Diretor, que será, nos seus impe
dimentos, substituído pelo sôcio João Carlos Saad,
aquele sócio, e este, quando na representação legal,
terá as atribuições e os poderes que a lei confere ao
gerente da sociedade por cotas de responsabilidade limi
tada, a fim de garantir o funcionamento da sociedade,
podendo para tanto, emitir cheques, letras de cãmbio,
notas promissórias, duplicatas, endossos e assinar qual
quer documento público ou particular que esteja dentro
do objeto da sociedade, sendo expressamente vedado
ao Diretor Gerente utilizar-se da firma social em negô
cios ou documentos de qualquer natureza alheios ao
fins sociais, assim como avalizar ou afiançar obrigações
de terceiros. 1fr» O Diretor Gerente e seu substituto
ficarão dispensados de prestar caução. 11°) A sociedade
ficará obrigada com a assinatura isolada da qualquer
um dos sócios gerentes. 12') Ao Diretor Gerente é facul
tado constituir procuradores, não cotistas, desde que
preencham as condições ditadas pelo Poder Conceden
te, para substituí-los em sua ausência ou impedimento,
e que deverão sempre utilizar da procuração em conjun
to e nunca isoladamente ou então com a assinatura
isolada de um procurador em conjunto com diretor ge
rente. 13') O Diretor Gerente receberá honorários, a
!Ítulo "pro-labore" mensal até o limite admitido pela
legislação do imposto de renda, os quais serão lançados
à conta de despesas gerais. 14°) As deliberações dos
sócios serão tomadas por maioria simples dos sócios
cotistas, dispensada a assinatura daqueles sócios que
com elas não tenham concordado ou nelas não tenham
tomado parte, cabendo um voto a cada cota represen
tativa do capital social. 15') Não obstante contratada
por prazo indeterminado a sociedade não entrará em
dissolução, e conseqüentemente, em liquidação, por
retirada, morte, falência ou incapacidade de qualquer
dos sócios desde que os outros sócios queiram continuar
com a sociedade. Concorrendo um desses eventos, os
haveres do sacio que falecer, for declarado falido, inter
dito, incapaz, ou que desejar retirar-se, serão apurados
de acordo com o último halanço, correspondentemente
ao valor patrimonial das cotas da que é titular. 16°) Na
hipótese de morte de qualquer dos sócios, os herdeiros
podem optar pela participação na sociedade ou pelo rece
bimento do valor patrimonial das cotas sociais do falecido,
a serem apurados de "corda com o úlitmo balanço. 17")
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada
ano, e levantado o balanço geral, dentro de 3 meses do
encerramento do ano social, com observância das prescri
ções legais, e feitas as depreciações e provisões necessá
rias, os lucros líquidos apurados no exercício findo lerão
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a destinação deliberada pelos sócios. 18') Dissolvida a
sociedade, os cotistas, por maioria de votos. represen
tando a maioria do capital, elegerão o liquidante. ditan
do-lhe a forma de liquidação. 19") O Foro do presente
contrato é o da Cidade de Campinas, no Estado de São
Paulo, no qual serão propostas as ações oriundas deste
contrato. Discutido, votado, foi aprovado pelos presentes
o contrato social, da Rádio Educadora de Campinas Lt
da., por unanimidade, com abstenção dos impedidos.
Considerar-se-ão excluídos da sociedade, os dissidentes
que terão direito ao reembolso das ações transformadas
em cotas, de que são titulares, pelo valor do patrimônio
líquido da ações, de acordo com o último balanço apro
vado pela Assembléia Geral de Acionista, observado os
disposto nos artigos 45 e 137 da Lei 6.404 de 15.12.76.
Prosseguindo nos trabalhos, o Sr. Presidente declarou
que, face â transformação da sociedade, a Diretoria e
O Conselho Fiscal ficavam dispensados de suas funções,
deste momento em diante. Por fim, disse o Sr. Presidente
que propunha, o que foi aprovado por unanimidade, com
as abstenções legais, que o Diretor José Saad ficasse encar
regado de fazer a entrega à sociedade por cotas de respon
sabilidades limitada, Rádio Educadora de Campinas LI
da., de todo o acervo da sociedade anônima ora transfor
mada, livros, papéis, máquinas, etc. e cumprir as formali
dades legais complementares. Nada mais havendo a tratar
e como ninguém quilOsse fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente
Assembléia. determinando a mim, Secretário, a lavratura
desta ata, o que foi feito e que, depois de lida e acbada
conforme, vai assinada por todos os presentes. Campinas,
3 de fevereiro de 1978. - João Carlos Saad, Secretário,
José Saad, Presidente, Maria Leonor Saad Duailibi, Jamal
Saad, João Carlos Saad, José Saad.

A presente é cópia fiel lavrada no competenre livro.
- José Saad, Diretor Presidente.

RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS LTDA.

CGe. 46.049.326/0001-04

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de alteração de con
trato social, os infra-assinados, João Carlos Saad 
RG. 3.469.968-SP e Cle. 193.889.268-20, brasileiro,
solteiro, maior, administrador de empresas, residente
e domiciliado âAvenida Higienópolis, n' 375 - 5' andar,
em São Paulo, Capital; Maria Leonor Saad Dualilibi,
RG. 3.468.OO8-SP e CIC. 193.889.188-00, brasileira,
casada, historiadora, residente e -domiciliada à Rua
Carlos CyrilloJúnior, n' 133 (Morumbi), em São Paulo,
Capital; José Saad, RG. 331.542-SP e CIC.
003.452.028-72, brasileiro, casado, diretor de empresa,
residente e domiciliado àAvenidaRepública do Líbano,
n° 315, em São Paulo, Capital; e Jamal Saad, RG.
912.485-SP e CIC. 483.971.488-68, brasileiro, solteiro,
maior, comerciante, residente e domiciliado â Rua do
Preto, n" 38, em São Paulo, Capital, na qualidade de
sócios componentes da sociedade por cotas de responsa
bilidade limitada denominada Rádio Educadora de
Campinas Ltda., representando 97% (noventa e sete
por cento) do capital social. conforme contrato social
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
sob n' 706.352178, em sessão de 21-3-1978, resolvem,
como resolvido têm, alterar o contrato social existente,
para consignar que a sede da Sociedade foi transferida
da Av. Francisco Glicério, n" 957, lfr> andar, para a
Rua General Osório, n' 1.031, 21' andar, nesta cidade
de Campinas, passando, em conseqüência. a cláusula
l' do contrato social a ter a seguinte redação:
1-Claúsula 1'-A Sociedade por cotas de responsa

bilidade limitada que girará sob a razão social de Rádio
Educadora de CampinasLtda., com sede nesta cidade,
â Rua General Os6rio, no 1.031, 21' andar, tem por
objeto a exploração dos serviços de radiodifusão sonora
na cidade onde tem a sua sede, com a divulgação de
assuntos educativos e culturais, de notícias, informação
e de propaganda comercial, esta dentro dos limites fixa'
dos pela lei especííica.
U - Ficam mantidas as demais cláusulas e condiçães
do·contrato original.

E, por assim terem combinado e contratado, manda
ram datilografar o presente instrumento em cinco (5)
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vias de igual teor e forma. o qual. lido na presenç"
dos contratantes e das duas testemunhas, foi achado
conforme. aceito c assinado. ohrigando-se, por si. seu:-.
sucessores e herdeiros, a bem e íielmcntc cumpri-lo

Campinas, 21 de setembro de 1978. - João Carlos
Saad - Maria Leonor Saad Duailibi - José Saad 
Jamal Saad.

Testemunhas:
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CGC. 46.049.326/0001-04

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de alteração de con
trato social, João Carlos Saad, brasileiro, solteiro.
maior, administrador de empresas. RG. 3.4f>9.968~SP.

ele. 193.889.268-20, residente e domiciliado à Av. Hi
gienópolis n" 375, 5' andar, em São Paulo. Capital do
Estado do mesmo nome; Maria Leonor Saad Duailibi.
brasileira, casada, professora historiadora, RG
3.468.OO8-SP. CIC. 193.889.188-00. residente e domici
liada à Rua Carlos Cyrilo Junior n' 133, em São Paulo.
Capital do Estado do mesmo nome; José Saad. brasi
leiro, casado, diretor de empresa, RG. 331.542-SP,
Cle. 003.452.028-72, residente e domiciliado à Av. Re
pública do Líbano n° 315. em São Paulo. Capital do
Estado do mesmo nome; Jamal Saad, brasileiro, soltei
ro, maior. comerciante. RG. 912.485-SP. Cle.
483.971.488-68, residente e domiciliado à Rua Rio Preto
n" 38, em São Paulo, Capital do Estado do mesmo
nome; José Rocha de Siqueira, brasileiro. casado, apo
sentado. RG. 1.l02.086-SP. Cle. 005.470.428-68. resi
dente e domiciliado à Rua Pamplona n" 969, casa 51,
em São Paulo, Capital do Estado do mesmo nome.
representado por seu procurador, Dr. Foad Razuk, bra
sileiro, casado, advogado, RG. 403.268-SP, CIC
004.276.918-34, residente e domiciliado â AI. dos Gua
ramomis n' 456, em São Paulo, Capital do Estado do
mesmo nome, componentes da sociedade por cota, de
responsabilidade limitada, denominada Rádio Educa
dora de Campinas Ltda., com sede â Rua General Osó~
rio n' 1. 031, 21' andar, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, conforme contrato social arquivado na
Junta Comercial de São Paulo, sob n' 706.352178, em
21 de março de 1978, em decorrência da transformação
de sociedade anônima para sociedade por cotas de res
ponsabilidade limitada, realizada em Assembléia Geral
Extraordinária, no dia 3 de fevereiro de 1978, e última
alteração sob n' 1.025.735-78, em 28 de novembro de
1978, resolvem, como resolv;do têm, alterar o contrato
social para: a) efetivar a retirada e a transferência de
cotas do sócio José Rocha de Siqueira para o sócio
João Carlos Saad pela forma seguinte: retira-se da socie
dade o s6cio José Rocha de Siqueira, titular de 172
(cento e setenta e duas) cotas no valor total de Cr$
172,00 (cento e setenta e dois cruzeiros), totalmente
pago e satisfeito no valor de suas referidas cotas, me
diante cessão plena e absoluta de suas cotas no valor
total de Cr$ 172,00 (cento e setenta e dois cruzeiros)
a João Carlos Saad; b) excluir os sócios dissidenles
que não atenderam a convocação para comparecerem
na Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia
3 de fevereiro de 1978, embora devidamente convo
cados por edital publicado por 3 (três) vezes no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e por 3 (três) vezes
no Diário do Povo, respectivamente, nos dias 18, 19
e 20 e 19, 20 e 21 de janeiro de 1978, a saber: 
Romeu Tórtima, 9.000 cotas no valor de Cr$ 9.000,00:
Joaquim de Souza Ribeiro, 6.000 cotas no valor de
Cr$ 6.000,00; Otávio Bierrembach de Castro, 4.287 co
tas no valor de Cr$ 4.287,00; Hélio Miranda, 4.287
cotas no valor de Cr$ 4.287,00; Servilio Marrone, 2.144
cotas no valor de Cr$ 2.144.00; José de Toledo, 2.144
cotas no valor de Cr$ 2.144,00; Cyro Exel Magro. 1.715
cotas no valor de Cr$ 1.715,00; Francisco Carlos de
Castro Neycs, 1.287 cotas no valor de Cr$ 1.287.00:
Hoche Neger Segurado, 858 cotas no valor de CrS
858,00; Benedito Baptista Martins, 858 cotas no valor
de Cr$ 858,00; Celeste Ferreira Martins. 858 cotas no
valor de Cr$ 858,00; Benedito Gomes Ferreira. 858
cotas no valor de Cr$ 858,00; José Alves Teixeira No
gueira, 429 cotas no valor de Cr$ 429,00; Ralpho Pom~

peu de Camargo, 429 cotas no valor de Cr$ 429,00.
Pedro de Toledo, 429 cotas no valor de Cr$ 429,00;
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Custódio Leite de Abreu. 429 cotas no valor de Cr$
429,00; Enéas César Pestana. 429 cotas no valor de
Cr$ 429,00. totalizando 36.441 (trinta e seis mil, quatro
centos e quarenta e uma) cotas, representativas do capi
tal social, no valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro)
e toral de Cr$ 36.441,00 (trinta e seis mil, quatrocentos
e quarenta e um cruzeiros), em decorrência de não
terem atendido a convocação, publicada no Diário Ofi
ciai do Estado de São Paulo, no dia 23 de setembro
de 1980, e Diário do Povo e no Jornal de Hoje nos
dias 16 e 17 de setembro de 1980, com o prazo de
90 (noventa) dias, para receberem o reembolso do valor
de suas cotas, sob pena de ser depositado o respectivo
valor de suas cotas, no Banco Brasileiro de Descontos
S.A., agência de Campinas, à disposição e ordem dos
respectivos titulares, como realmente foi depositado em
conta de poupança, conforme comprovantes anexos,
no valor total de Cr$ 36.441,00 (trinta e seis mil, quatro
centos e quarenta e um cruzeiros), com a distribuição
das aludidas cotas representativas do capital social, en
tre os sócios cotistas, João Jorge Saad, Maria Leonor
Saad Duailibi, José Saad e Jamal Saad, na proporção
das que já possuem da seguinte forma: ao sócio João
Carlos Saad, 615.900 cotas no valor de Cr$ 615.900,00;
à sócia Maria Leonor Saad Duailibi, 607.350 cotas no
valor de Cr$ 607.350,00; ao sócio José Saad, 263.700
cotas no valor de Cr$ 263.700,00; ao sócio Jamal Saad,
13.050 cotas no valor de Cr$ 13.050,00; c) - efetivar
a retirada e a transferência de cotas do sócio José Saad
para o sócio João Carlos Saad pela forma seguinte:
- retira-se, também, da sociedade o sócio José Saad,
inteiramente pago e satisfeito do valor das suas cotas,
mediante cessão plena e absoluta de suas referidas cotas
no valor total de Cr$ 263.700,00 (duzentos e sessenta
e três mil, setecentos cruzeiros) a João Carlos Saad.

Por força da retirada dos sácios José Rocha de Siquei
ra e José Saad, que cederam suas cotas a João Carlos
Saad e da exclusão dos sócios dissidentes e já enume
rados no item "b" deste instrumento, a cláusula 4' do
contrato social original fica substituída pela que segue:
"O capital social totalmente integralizado é de Cr$
1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros),
dividido em 1.500.000 (hum milhão e quinhentas mil)
cotas no v.alor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada
uma, inalienáveis. incaucionáveis, direta ou indireta
mente a estrangeiros ou pessoas jurídicas. dependendo
qualquer operação contratual da prévia anuência do
Poder Concedente e assim distribuídas: ao sócio João
Carlos Saad, 879.600 cotas no valor de Cr$ 879.600,00

.(oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos cruzeiros);
à sócia Maria Leonor Saad Duailibi, 607.350 cotas no
valor de Cr$ 607.350,00 (seiscentos e sete mil, trezentos
e cinqüenta cruzeiros); ao sócio Jamal Saad, 13.050
cotas no valor de Çr$ 13.050.00 (treze mil, cinqüenta
cruzeiros. )

A sociedade continua por cotas de responsabilidade
limitada e a responsabilidade dos sócios é de acordo
com a lei igual ao montante do capital sociaL

A administração da sociedade continuará a ser exer
cida pelo sócio João Carlos Saad com o título de Diretor
gerente que de substituto passa para efetivo.

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato original.

E, por estarem todos justos e contratados, mandaram
datilografar o presente instrumento de alteração do con
trato social em 5 (cinco) vias de igual teor e forma,
o qual lido na presença dos contratantes e das duas
testemunhas no final assinadas, foi achado conforme,
aceitam e assinam. obrigando-se, a bem e fielmente
cumprirem.

Campinas, 17 de julho de 1981. - João Carlos Sljad
_ Maria Lennor Saad Duailibi - .losé Saad - .lamal
Saad - José Roch'l de Siqueira.

Testemunhas: Augusto Homem Gouvêa - José do
Amaral.

Subscreve a presente alteração do contrato social o
advogado Dr. Foad Razuk. re,idente à Alameda ~os
Guanúnomi, n" 456. registrado na OAB sob n" 4.4,,7.
- DI'. Foád Razu!L

DIÁRIO DO CONGRESSO NACrONAL (Seção I)

RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS LTDA.

- CGC 46.049.326/0001- 04 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de alteração de con
trato social, os infra-assinados. João Carlos Saad _
RG. 3.469.968---SP e CIC 193.889.268-20, brasileiro, sol
teiro, maior, administrador de empresas. residente e
domiciliado à Avenida Higicnópolis, n' 375 -5' andar,
Higienópolis, em São Paulo. Capital; Maria Leonor
SaadDuailibi. RG. 30468.008-SP e CIC 193.889.188-00,
brasileira, casada, historiadora, residente e domiciliada
à Rua Carlos Cyrillo Júnior. n" 133 - Morumbi. em
São Paulo, Capital; e Jamal Saad, RG 9120485-SP e
CIC 483.971.488-68. brasileiro, solteiro, maior, comer
ciante, residente e domiciliado à Rua Rio Preto, n' 38.
Jardim Amélica, em São Paulo, Capital. na qualidade
de únicos sócios componentes da sociedade por cotas
de responsabilidade limitada denominada Rádio Educa
dora de Campinas LIda.. representando a totalidade
do capital social, conforme contrato social registrado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob n'
706.352178. em sessão de 21-3-1978. e última alteração
sob n' 1.183.840/81, em 17-8-81, resolvem. coma resol
vido têm, alterar o con trato social existente, na forma
seguinte:

1-Retira-se da sociedade por cotas de responsa
bilidade limitada denominada Rádio Educadora de
Campinas Ltda., o sócio Jamal Saad. já qualificado.
que confessa haver recebido a quantia de Cr$ 13.050,00
(treze mil e cinqüenta cruzeiros). correspondente ao
valor de 13.050 cotas do valor nominal de Cr$ 1,00
(hum cruzeiro) cada uma, e. em conseqüência faz c~ssão
plena e absoluta de suas cotas aos sócios João Carlos
Saad e Maria Leonor Saad Duailibi e dá à Sociedade
e aos s6eios João Carlos Saad e Maria Leonor Saad
Duailibi, plena e geral quitação da quantia recebida,
para nada mais repetir ou reclamar para os fins c efeitos
de direito, inclusive sobre lucros e retiradas "pro labo
re". até a presente data.

2 - Em decorrência da saída do sócio Jamal Saad,
a cláusuia 4' do contrato social original é substituída
pela que segue:

"O Capital Social totalmente integralizado é de Cr$
L5~0:000,00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros),
dIVIdido em L500.000 (Hum milhão e quinhentas mil)
cotas do valor nominal de Cr$ 1,00 (hum Cruzeiro)
cada uma, inalienáveis, incaucionáveis, direta ou indire
tamente a estrangeiros ou pessoas jurídicas. dependen
do qualquer alteração contratual de prévia anuência
do Poder Concedente e assim distriBuídas:

Ao sócio João Carlos Saad, 886.125 cotas, no valor
de Cr$ 886.125.00 (oitocentos e oitenta e seis mil cento
e vinte e cinco eruzeiros), à sócia Maria Leono~ Saad
Duailibi. 613.875 cotas no valor de Cr$ 613.875,00 (seis
centos e treze mil, oitocentos e setenta e cinco cru
zeiros.)

3 - A sociedade continua por cotas de responsabi
lidade limitada e a responsabilidade dos sócios é de
acordo com a lei igual ao montante do capital social.

4 - A administração da sociedade continua a ser
exercida pelo sócio João Carlos Saad, com o título de
Diretor, devidamente autorizado pela Portaria n' L399
de 15 de setembro de 1978, publicada no Diário Oficial
da União de 30 de outubro de 1978 e Portaria n' 871,
de 14-7-81, publicada no DOU de 17 subseqüente.

5 - Ficam mantidas as demais dáusulas e condições
contratuais.

E, por estarem todos justos e contratados, mandaram
datilografar o presente instrumento de alteração de con
trato social. em 5 (cinco) vias, de igual teor e forma,
o qual lido na presença dos contratantes e das duas
testemunhas no final assinadas. foi achado conforme.
aceitam e assinam. obrigando-se a bem e fielmente cum
prirem.

Campinas. 19 de novembro de 1981. - João Carlos
Saad - Maria Joeonor Saael Duailibi - Jamal Suado

Testemunhas: Edison Dias de Moura - Washington
L. S. Silva. .

Visto. nos termos da Lei n" 6.884, de 9-12-1980. _
Dr. Foad Razuk, OAB 4.437-SP.

Julho de 1989

RÁDJO EDUCADORA DE CAMPJNAS LTDA.

C.C.c. MF 46.049.326/0001-04

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de alteração do con
trato social. os infra -assinados, João Carlos Saad. brasi
leiro. casado, administrador de empresas, RG
3.469.968-SP. ClC 193.889.268-20. residente e domici
liado à Praça Vinieius de Moraes. n' 393, Morumbi.
em São Paulo, Capital do Estado do mesmo nome e
Maria Leonor Saad Duailibi, brasileira, casada, histo
riadora, RG 3.468.008-SP, CIC n' 193.889.188-00, resi
dente e domiciliada à Rua Carlos Cyrillo Nnior, n'
133, Morumbi. em São Paulo, Capital do Estado do
mesmo nome. na qualidade de únicos sócios compo
nentes da sociedade por cotas de responsabilidade limi
tada denominada Rádio Educadora de Campinas Ltda.,
representando a totalidade do capital social, conforme
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo, sob n' 706.352/78. em 21-3-1978 e respec
tivas alterações sob nO' 1.025.735178 em 28-11-1978;
1.183.840181, em 17-8-1981 e 3.407181 em 22-12-1981,
resolvem. como resolvido têm, nos termos da Portaria
n' 441, de 8-4-1976, do Exm' SI. Ministro de Estado
das Comunicações, publicada no DOU de 22 subseqüen
te, que autoriza o aumento do eapital social. indepen
dentemente de prévia aprovação do Poder Concedente,
desde que respeitadas as normas da Lei n' 4.357, de
16-7-1964 e do Decreto-Lei n' 1.109. de 26-6-1970 e
mantida a proporcionalidade na propriedade das cotas
representativas do capital social, alterar o contrato so
cial existente. na forma seguinte:

I - O capital soeial de Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão
e quinhentos mil cruzeiros). é aumentado para Cr$
23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil
cruzeiros), mediante aproveitamento dos valores a se
guir discriminados:

a) Cr$ 7.578.270,06 (sete milhões. quinhentos e se
tenta e oito mil. duzentos e setenta cruzeiros e seis
centavos), de lucros aeumulados dos quais se utiliza
a quantia de Cr$ 7.505.048,28 (sete milhões, quinhentos
e ciuco mil, quarenta e oito cruzeiros e vinte e oito
centavos) para o aumento do capital social, ficando
o saldo de Cr$ 73.n1,78 (setenta e três mil, duzentos
e vinte e um cruzeiros e setenta e oito centavos), para
ser aproveitado oportunamente em outro aumento do
capital social;

b) Cr$ 7.369.611,49 (sete milhões, trezentos e sessen
ta e nove mil, seiscentos e onze cruzeiros e quarenta
e nove centavos) de reserva de correção especial;

c) Cr$ 2.851.873.05 (dois milhões, oitocentos e cin
qüenta e um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros
e cinco centavos), de reserva de manutenção de capital
de giro;

d) Cr$ 1.997.945,15 (hum milhão, novecentos e no
venta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco cruzeiros
e quinze centavos), de reserva de reavaliação de bens
próprios;

e) Cr$ 1.743.813,35 (hum milhão, setecentos e qua
renta e três mil, oitocentos e treze cruzeiros e trinta
e cinco centavos), de outras reservas de capital;

f) Cr$ 531.708,68 (quinhentos e trinta e um mil, sete
centos e oito cruzeiros e sessenta e oito centavos), de
reserva de lucros.

II - O aumento do capital social pelo aproveitamen
to das parcelas discriminadas nas alíneas ABCDEF 
do item I (primeiro) na quantia total de Cr$
22.000,000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros) é divi
dido em 22.000.000 (vinte e duas milhões) de cotas
do valor de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma, a serem
distribuídas aos sócios, na proporção das de que já são
possuidores.

III - Por força do aumento do capital social, fica
substituída a cláusula 4' (quarta) pela que se segue:

"O capital social, totalmente integralizado, é de Cr$
23.500.000.00 (vinte e três milhões e quinhentos mil
cruzeiros). dividido em 23.500.000 cotas. iguais, do va
lor de Cr$ 1.00 (um cruzeiro) cada uma, assim distri
buída: ao sócio João Carlos Saad. 13.882.625 cotas,
no valor total de Cr$ 13.882.625.00 (treze milhões oito
centos e oitenta e doi; mil. seiscentos e vinte e cinco
cruzeiros) e a sócia Maria Leonor 'Saad Duailibi.
9.617.375 cotas no valor total de Cr$ 9.617.375.00 (nove
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milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e setenta
e cinco cruzeiros).

IV - A Sociedade continua por cotas de responsa
bilidade limitada e a responsabilidade dos sócios é de
acordo com a Lei, igual ao montante do capital social.

V - A administração da sociedade continuará a ser
exercida pelo sócio João Carlos Saad, na qualidade de
Diretor-Gercnte, devidamente autorizado pela Portaria
n" 1.512, de 6-11-1981.

VI - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato original.

E. por assim terem comhinado e contratado) manda
ram datilografar o presente instrumento de alteração
do contrato social, em 5 (cinco) vias de igual teor e
forma, o qual lido, na presença dos contratantes, e
das duas testemunhas, no fim assinadas. foi achado con
forme, aceito e assinado, obrigando-se, por si. seus su·
cessares e herdeiros, a bem e fielmente cumpri-lo.

Campinas, 23 de julho de 1982. - João Carlos Saad
- Maria Leonor Saad Dnailibi.

Testemunhas: (ilegível).
Visto, nos termos da Lei n' 6.R84, de 9-12-80. 

Dr. Foad Razuk. O A B 4437-SP.

RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS LTDA,

CGc. MF. 46. 049.32610001-04

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de alteração de con
trato social, os infra -assinados, João Carlos Saad, brasi
leiro, casado. administrador de empresa, RG
3.469.968-SP e CIC 193.889.268-20, residente e domici
liado à Praça Vinicius de Moraes, n' 393. em São Paulo,
Capital do Estado do mesmo nome; Maria Leonor Saad
Duailibi. brasileira. casada. professora, RG
3.468.008-SP e C[C 193.889.188-00, residente e domici
liada à Rua Carlos Cyrillo Júnior, n' 133, em São Paulo,
Capital do Estado do mcsmo nome; na qualidade de
únicos sócios da sociedade por cotas de responsabi
lidade limitada, denominada Rádio Educadora de Cam
pinas Ltda .. com sede na cidade de Campinas, Estado
de São Pau!o, conforme contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob n"
706.352, em 2[-3-78, e úlrima alteração soh n' 119.683,
em 16-11-1982, presente, também, Salomão Esper Salo
mão, brasileiro, casado, jornalista, RG. 1.269.837-SP,
CIC 008.638.558-91, residente e domiciliado à Rua Sal
vador Corrêa. 245. em São Paulo, Capital do Estado
do mesmo nome, que ingressa na sociedade, devida
mente autorizado pelo Poder Concedente, através da
Portaria 0[56de [4-3-86, resolvem, como resolvido têm,
alterar o contrato social na forma seguinte:

1 - Retira-se da sociedade por cotas de responsa
bilidade limitada, denominada Rádio Educadora de
Campinas LIda .. a sócia Maria Leonor Saad Duailibi,
atrás qualificada. que confessa haver recehido a quantia
de Cr$ 9.617.375 (nove milhões, seiscentos e dezessete
mil. trezentos e setenta e cinco cruzeiros.), correspon
dente ao valor de 9.617.375 (nove milhões, seiscentos
e dezessete mil trezentos e setenta e cinco) cotas, do
valor nominal de Cr$ I (hum cruzeiro) cada uma, e,
em conseqüência, faz a cessão plena e absoluta de suas
cotas acima declaradas a Salomão Esper Salomão, que
ingressa n3 s.ocicdade e dá à Sociedade e a Salomão
Esper Salom"o. plena e geral quitação da quantia rece
bida. para nada mais repelir Ou reclamar para todos
os fins e efeitos de direito. inclusive sobre lucros e retira
das "pró-Ianore", até a presente data.

11 - Em decorrência da retirada da sócia Maria Leo
nor Saad Duailihi e do ingresso de Salomão Esper Salo
máo. a c1úusula ,·l' do l:ontrato social, fica substituída
pda 4U~ ~cgUi::

CI,iusula 4' - "O capital social, totalmente integra
lizado. é de Cr$ 23.S00.()OO (vinte e três milhões e qui
nhentos mil cruzeiros). dividido em 23.500.000 (vinte
t' (rês milhúes e quinhenta~ mil) cotas iguais. do valor
de Cr$ 1 (lium cruzeiro) cada uma, assim distrihuídas:
ao sócio Jo;;o Carlos Saad. 13.882.625 (treze milhões.
oihh.·Cl\tns e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e
Cll1l'l1) rotas. no valor de Cr$ 13.882.625 (treze milhões,
nitol.:cntns e oitenta e dois mil. seiscentos e vinte e
çinl'o (.'ruzt"irns); e ao sócio Salom:Jo Esper Salomão.
9.(117..175 (nove lI1ilhóes. seiscentos e dezessete mil.
trczentos l' setenta t' cinco) cotas. no valor total de
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Cr$ 9.617.375 (nove milhões, seiscentos e dezessete mil,
trezentos e setenta e cinco cruzeiros. As cotas represen
tatÍvas do capital social sáo inalienáveis. incaucionáveis,
direta ou indiretamente a estrangeiros, ou a pessoas
jurídicas, dependendo qualquer alteração contratual de
prévia anuência do Poder Concedente."

111 - A sociedade continua por cotas de responsa
bilidade limitada e a responsabilidade dos sócios é de
acordo com a lei, igual ao montante do capital social.

IV - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato original.

E. por estarem todo~ justos e contratados, mandaram
datilografar o presente instrumento de alteração do con
trato social, em 5 (cinco) vias, de igual teor e forma,
o qual lido na presença dos contratantes e das duas
testemunhas no final assinadas, foi achado conforme,
aceitam e assinam obrigando-se a bem e fielmente cum
prirem.

Campinas, 25 de março de 1986. - João Carlos Saad
_ Maria Leonor Saad Duailibi - Salomão Esper Salo
mão.

Vistos, nos termos da Lei n' 6.884, de 9-12-1980.
- Dr. Foad Raznk, O A B-4.437.

Testemunhas: Kinnyo Okamoto - Sofia f. Zavit
sanos.

Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça - Junta
Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o
Registro sob o número 227.320. - Rubens Abutara,
Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO

O abaixo assinado, dirigente legalmente responsável
pela Rádio Educadora de Campinas Ltda., com sede
social à Rua General Osório, n" 1.031 - 21" andar,
na Cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, decla
ra, que:

a) Não possui a Entidade, autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no Município de Campinas.
Estado de São Paulo, onde se pretende instalar a Esta
ção a que se refere o Edital, c que não excederá aos
limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n' 236, de
28 de fevereiro de 1967, caso venha a ser contemplada
com a outorga:

b) Nenhum sócio integra o quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão,
no Município de Campinas, no Estado de São Paulo,
a que se refere o Edital, onde se pretendt:' instalar a
Estação, nem de outras empresas de radiodifusão, em
Municípios diversos, em excesso aos limites fixados no
artigo 12 do Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro
de 1967, mesmo que a pretendente venha a ser contem
plada com a outorga.

Campinas, 31 de julho de 1987. - João Carlos Saad,
Diretor -Gerente.

RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DE
RECUR:;OS FINANCEIROS

o capital mínimo exigido ê de 7.500 MVR, ou seja,
Cz$ 7.185. [SO,OO (sete milhões, cento e oitenta e cinco
mil, cento e cinqüenta cruzados), segundo o Edital n"
094!87-GM, de 23 de junho de 1987, publicado no Diá
rio Oficial da União de 24 subseqüente.

A Rádio Educadora de Campinas Ltda., é dotada
do capital integralizado de Cz$ 23.500,00 (vinte e três
mil e quinhentos cruzados), e declara quc se compro
mete a elevar o Capital Social para Cz$ 7.300.000,00
(sete milhões e trezentos mil cruzados), na forma da
minuta de alteração do Contrato Social apresentada
na proposta para execução e exploração de serviços
de radiodifusão de sons e imagens, objeto do referido
Edital 094!87-GM, sob pena de, assim não procedendo,
ser anulado ou tornado inexistente o ato de outorga
da concessão.

Para alcançar tal objetivo, depositou Cz$
3.638.250,00 (três milhões, seiscentos e trinta e oito
mil e duzentos e cinqüenta cruzados), correspondente
a mais de 50% (cinqúenta por cento) do valor do capital
exigido, para o empreendimento e se compromete a
integralizar os restantes 50% (cinqúenta por cento),
na data prevista para a entrada em funcionamento do
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serviço almejado, a fim de ficar dotada do capItal neces
sário para utilizar-se do aludido serviço.

Campinas. 31 de julho de 19~7. - João Carlos Saad,
Diretor-Gerente,

RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS LTDA.

COC.MF 46.049.326/0001-04

Minuta

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de alteraçao do con
trato social, os infra-assinados, João Carlos Saad. bra,i
leiro, casado, administrador de empresas, RG. n'
3.469.968-SSP/SP e CIC n" [93.889268-20 e Salomão
Esper Salomão, brasileiro, casado, advogado e jorna
lista, RG. n' l.269.837-SSP/SP e CIC n' 008.639.668-91.
ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Pau
lo, Capital do Estado de São Paulo. respectivamente
à Av. Morumbi, n' 1050 e Rua Salvador Correia, n"
245, na qualidade de únicos sócios componentes da so·
ciedade por cotas de responsabilidade, denominada Rá
dio Educadora de Campinas LIda., com sede à Rua
General Osório, n' 1.031, 21° andar. na cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo, conforme contrato social
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
sob n' 706.352/7R, em 21-3-1978. e última alteração sob
no 227.320, em 6 de junho de 1986, na mesma Junta.
resolvem, como resolvido têm, alterar o referido contra
to social com o ohjetivo de aumentar o capital social
de Cz$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos cruza
dos) para Cz$ 7.300.000.00 (sete milhóes, trezentos mil
cruzados) mediante à aplicação de Cz$ 7.276.500,00
(sete milhões, duzentos e setenta e seis mil e quinhentos
cruzados) em dinheiro e a cons-eqüente emissão de
7.276.500 (sete milhóes duzentas c setenta e seis mil
e quinhentas) cotas, no valor de Cz$I,OO (hum cruzado)
cada uma. a serem subscritas pelos sócios na proporção
das de que cada um já é possuidor, a fim de ficar dotada
do capital social necessário para utilizar-se dos serviços
de radiodifusão de sons e imagens (televisão). objeto
io das Comunicações n" 094/87-G M, publicado no Diário
Oficial da União da União de 24-6- [987, página 9860
e também, acrescentar um parágrafo à cláusula 9' (nona)
do contrato social. na forma seguinte:

1-O aumento do capital social na importãncia de
Cz$ 7.276.500,00 (sete milhões, duzentos e setenta e
seis mil e quinhentos cruzados, será integralizado pelos
sócios cotistas na proporção das cotas de que já são
possuidores, da seguinte maneira: a) metade no ato
da assinatura na presente alteração contratual. median
te depósito no valor de Cz$ 3.638.250,00 (três milhóes.
seiscentos e trinta e oito mil. duzentos e cinqüenta cru~

zados) valendo a assinatura dos sácios e dos dirigentes
da sociedade como recibo, por pane destes; b) metade
no valor de Cz$ 3.638.250,00 (trés milhões, seiscentos
e trinta e oito mil, duzentos e cinqüenta cruzados) até
a data prevista para entrada em funcionamento da con
cessão, no prazo de seis meses;

11 - Por força do aumento do Capital social, a cláu
sula 4' (quarta) do contrato social, passará a vigorar
com a seguinte redação:

Cláusula 4': "O Capital social é de Cz$ 7.300.000,00.
dividido em 7.300.000 (sete milhões. trezentos mil) Co
tas, no valor de Cz$ l,no (hum cruzado) cada uma.
distribuídas entre os sócios, da scguínte maneira: ao
sácio João Carlos Saad, 4.312.475 (quatro milhões, tre
zentos e doze mil, quatrocentos e setenta e cinco) cotas,
no valor de Cz$ 4.312.475,00 (quatro milhões, trezentos
e doze mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzados);
c ao sócio Salomão Esper Salomão, 2.987.525 (dois
milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos
e vinte e cinco) cotas, no valor total de Cz$ 2.987.525,00
(dois milhóes, novecentos e oitenta c sete mil, quinhen
tos e vinte e cinco cruzados.)

Parágrafo único, As cotas represenrarivas do Capi
tal social são inalienáveis, incaucionáveis, direra ou indi
retamente, a estrangeiros ou a pessoas jurídicas, depen
dendo qualquer alteraçáo contratual, de prévia anuên
cia do Poder Concedente.

[ll-A CI"usuta 9" (nona) passa a vigorar com a
,eguinte redação:

Cláusula 9'-A sociedade será representada Judicial
e extrajudicialmente pelo sócio João Carlos Saad com
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o título de Diretor, que será, nos seus impedimentos,
substituído pelo sócio Salomão Esper Salomão, aquele
sócio, e este, quando na representação legal, terá as
atribuições e poderes que a lei confere ao gerente da
sociedadc por cotas de responsabilidade limitada a fim
de garantir o funcionamento da sociedade, podendo
para tanto, emitir cheques. letras de câmbio, notas pro
missorias. duplicatas, endossar e assinar qualquer docu
mento público ou particular que estaja dentro do objeto
da sociedade, sendo expressamente vedado ao Diretor
Gerente utilizar-se da firma social em negócios ou docu
mentos de qualquer natureza alheios aos fins sociais,
assim como avalizar ou afiançar obrigações de terceiros.

Parágrafo único. "Os Administradores da Entidade
serão brasileiros natos e a sua investidura nO cargo.
somente poderá ocorrer, após haverem sido aprovados

.pelo Ministério das Comunicaçães,"
IH - A Sociedade continua por cotas de responsa

bilidade limitada e a responsabilidade dos sócios. é de
acordo com a lei. igual ao montante do Capital Social.

IV - Ficam mantidas todas as demais cláusulas do
contrato social original, que não colidirem com as da
presente alteração.

E por estarem justos e contratados, mandaram datilo
grafar o presente instrumento de alteração de contrato
social, em 5 (cinco) vias de igual teor e forma. o qual
lido na presença dos contratantes e das duas testemu
nhas ao final assinadas. foi achado conforme, aceitam
e assinam, obrigando-se, por si seus sucessores a bem
e fielmente cumpri-lo.

Campinas, de julho de 1987. - João Carlos Saad
- Salomão Esper Salomão.

Testemunhas:
Vistos nos termos da Lei n" 6.884 de 9-12-1980. 

Dr. Foad Razuk, OAB - 4437.

ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

I - Transmissor
l.1-Fabricantes: Harris Corporation.
l.2 - Tipo e/ou modelo: Transmissor para Radiodi·

fusão de Sons e Imagens (Televisão). faixa de UHF.
potência de pico de sincronismo 30kW. modelo TV
-30U.

2 - Sistema Irradiante

2.1- Fabricante: Harris Corporation.
2.2 - Tipo e/ou modelo: Antena tipo helicoidal. 5

"bays". banda UHF, canais 14-70, máxima potência
de entrada 47kW, ganho de 17,3 vezes em potência
ou 12,38 dB. modelo TAH - 20W.

Rádio Educadora de Campinas LIda,
Campinas. 20 de agosto de 1987, João Carlos Saad,

Diretor-Gerente.

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS
Em relação ao que dispõe o art. 34. letra b do Código

Brasileiro de Telecomuncações. para a sua proposta
a execução de serviço de Radiodifusão de Sons e Ima
gens (Televisão), na localidade de Campinas, Estado
de São Paulo. objeto de Edital de Concorrência Pública
do Ministério das Comunicações, a Rádio Educadora
de Campinas LIda. passa a indicar os equipamentos
que pretende utilizar para a execução do referido ser
viço.

Esclarece que os mesmos foram dimensionados para
alcançar os valores máximos de potência irradiada, o
que será demonstrado por ocasião da apresentação do
Projeto Técnico para aprovação de locais e equipamen
tos.

I. Transmissor
LI-Fabricante: Harris Corporation.
1.2 - Tipo e modelo: Transmissor para vídeo e áudio

modulaçãO IF, potência de pico de vídeo 3DKW, canais
14 a 69 - UHF, modelo TV - 30U.

1.3 - Especificações técnicas: em anexo n' 1.
2. Sistema Irradiante

2.I-Fabricante: Harris Corporation.
2.2 - Tipo e modelo: Antena tipo helicoidal, dimen

sionada para a faixa de UHF. com 5 "bays". potência
de entrada até 47 kW de pico de sincronismo, modelo
TAH-20U, diagrama omnidirecional.

2.3 - Especificações técnicas: em anexo nQ 2.
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3. Cabos e Conectores
3,1- Fabricante: KMP Cabos Especiais e Sistcmas

Ltda.
3.2 - Tipo e modelo: Cabo coaxial. dielétrico ar.

flexível impedância característica 50 ohms. com 3 118
"de diâmetro. modelo HF 3 118" - 50.

3.3 - Especificações técnicas: em anexO n" 3.
Campinas. 12 de agosto de 1987. - Engo Eulógio

Ferreira Borba - CREA n' 40,922iD - 6' Região
CPF n;' 653,773,701:\-72.

ANEXON"

TRANSMISSORES

DECLARAÇÃO

O abaixo assinado. dirigente lcgalmente responsável
pela Rádio Educadora de Campinas LIda .. com sede
social à Rua General Osório. n' L031 - 21' andar.
na cídade de Campinas, no Estado de Sâo Paulo. declara
que:

A) Não participa da direção de outra entidade execu
tante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na cida
de de Campinas, Estado de São Paulo. a que se refere
o Edital. onde se pretende instalar a Estação, nem de
outras empresas de radiodifusão em Municípios diver
sos. em excesso aos limites fixados no artigo 12. do
Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro de 1967,

B) N'ão está no exercício de mandato eletivo que
lhe assegure imunidade parlamentar. nem exerce cargo
de supervisão ou assessoramento na administração pú
blica, do qual decorra fOTO especial.

Campinas. 31 de julho de 1987, -.João Carlos Saad.
Diretor-Gerente.

DECLARAÇÃO

A Rádio Educadora de Campinas LIda., com sede
social em Campinas - SP, declara, para os devidos
fins, que possui concessão para executar serviços de
radiodifusão sonora em Onda Média. de caráter regio
nal em Campinas - São Paulo, c detém permissão
para execuç'lo de serviços de radiodifusão sonora em
Frequência Modulada estação Classe A. cm Campinas
-São Paulo.

Declara ainda. que não está participando de nenhum
Edital de Concorrência para execução de serviços de
radiodifusão. em suas diversas modalidades.

Campinas, 31 de julho de 1987. -João Carlos Saad,
Diretor-Gercnte.

DECLARAÇÃO

Salomão Esper Salomão, sócio cotista da Rádio Edu
cadora de Campinas LIda., Declara, para os devidos
fins. que participa das seguintes entidades, executantes
de serviços de radiodifusão:

- Rádio Educadora de Campinas LIda.
Onda Média Regional em Campinas - SP.
Freqüência Modulada em Campinas - SP.
-Rádio Jornal de Sáo Paulo LIda,
Onda Média Regional em São Paulo - SP,
Freqüência Modulada em Araraquara - SP.
- Rádio e TV Portovisão LIda.
Onda Média Regional em Porto Alegre - RS.
Freqüência Modulada em Porto Alegre - RS.
Televisão em VHF em Porto Alegre - RS.
- Televisão Bandeirantes do Paraná LIda.
Televisão em VHF em Curitiba - PRo
Declara ainda que não participa de ncnhum Edital

de Concorrência para serviços de radiodifusão.
Campinas, 31 de julho de 1987. - Salomão Esper

Salomão.
DECLARAÇÃO

João Carlos Saad, sócio cotista e gcrente da Rádio
Educadora de Campinas LIda., delcara, para os devi
dos fins. que participa das seguintes entidades. execu
tantes de scrviços de radiodifusão:

- Rádio Educadora de Campinas LIda.
Onda Média Regional em Campinas - SP.
Freqüência Modulada em Campinas - SP.
- Rádio e Televisão Bandeirantes LIda.
Onda Média Regional em São Paulo - SP.
Ondas Curtas em São Paulo - SP.
Televisão em VHF em São Paulo - SP.
Freqüência Modulada em São Paulo - SP.
Frcqüência Modulada em Porto Alegre - RS.
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Televisão em VHF em Brasl1ia - DF.
- Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro

Ltda.
Televisão em VHF no Rio dc Janeiro - RJ.
Onda Média Regional no Rio de Janeiro - RJ.
- Televisão Bandeirantes do Paraná LIda.
Televisão em VHF em Curitiba - PRo
- Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente

LIda.
Televisão em VHF em Presidente Prudente - SP.
- Rádio Emissora de Campos do Jordão LIda.
Onda Média local em Campos do Jordão - SP.
Freqüência Modulada em Campos do Jordão - SP.
- Rádio Cultura de Lorena LIda.
Onda Média local em Lorena - SP.
- Rádio Clube de São Manuel LIda .
Onda Média local em São Manuel - SP.
Declara ainda. que não participa de nenhum Edital

para serviços de radiodifusão.
Campinas. 31 de julho de 1987. - João Carlos Saad,

Diretor-Gerente.

RELAÇÃO DE COnSTAS
RÁDIO EDUCADORA DE CAMPINAS LTDA.

- João Carlos Saad. brasileiro. casado. administra
dor de empresas. portador da Cédula de Identidade
Rg. n" 3.'169.268. expedida pela Secretaria de Segu

rança Pública do Estado de São Paulo e CPFMF n"
193.889.268-20, residente e domiciliado à Avenida Mo
rumbi. Ir' 1050, na cidade de São Paulo. diretor-gerente
e sócio cotista, com 59,075% do capital social. corres
pondente a 13.882.625 cotas, no valor nominal de CZ$
0.001 e total de CZ$ 13.882.62.

- Salom,;o Esper Salomão, brasileiro. casado, advo
gado. jornalista, portador da Cédula de Identidade RG.
n' 1.269.837. expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo e CPFMF n'
008.638,558-91. residente e domiciliado à Rua Salvador
Correa. n' 245, na cidade de São Paulo. Capital do
Estado de São Paulo, sócio cotista. com 40,925% do
capital social. correspondente a 9.617.375 cotas, no va
lor nominal de CZ$ O.DOl e total de CZ$ Y.617,38,

Campinas, 31 de julho de 1987. - João Carlos Saad,
Diretor-Gerente.

PROGRAMAÇÃO

A Rádio Educadora de Campinas Ltda., para a cxccução
do serviço de Radiofusão de Sons c Imagens (Televi
são), na localidade de Campinas - SP. objeto da pre
sente proposta, compromete-se. dentro do espírito pelo
qual norteia-se, a desenvolver uma programação volta
da para três grandes objetivos: informação, cultura
e lazer. dando ênfase, entre outros. aos seguintes crité
rios:

I - Preferência a temas, autores e intérpretes nacio
nais com o conseqüente incentivo da criatividade da
população brasileira e desenvolvimento do mercado de
trabalho, ligado a todas as atividades artísticas,

2 - Respeito às diferenciações regionais da cultura
nacional.

3 - Fidedignidade no serviço informativo, com ob
servância das normas éticas indispensáveis à proteção
do público e das insituições.

Dentro dessas premissas. apresenta esboço de progra
mação, com indicação de horários, intervalos comer
ciais e definição do tipo de programa em estrita obdiên
cia aos Regulamentos dos Serviços de Radiofusâo, bem
como. aos Artigos n e 16 §§ 1" e 2" do Decreto-Lei
n' 236. de 28.2.67 C Portarias MC n" 55 de 25.1.74.

Campinas. 20 de agosto dc 1987. -João Carlos Saad,
Diretor-Gcrente.

SEGUNDA A SEXTA

06:15 - Curso de Qualificação
Aulas para a reciclagem de professores do ensino

primário.
06:45 - Programa Religioso
07: 15 - Desenhos
07:30 - Programa Religioso
08:00~ Flash - representação
09:00 - Dia a Dia
Dedicado ao público feminino com informações sobre

beleza, artesanato. moda. culinária~ economia dOlllés-
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tica. saúde e higiene. conselhos médicos. cuidados com
animais e plantas.

Abordagem nacional a segmentos regionais para a
comunidade coberta pela emissor".

12:00 - Esporte Total
Informativo esportivo nacional e internacional a nível

profissional amador.
13:00 - Super Especial.

Seguimcnto da programação dedicada ao público jo-
vem.

Música, cinema e esporte.
14:00-TVFofão
Infatil com quadros ao vivo e desenhos.
16:00 - ZYB Bom
Infantil: desenhos e brincadeiras.
18:00 - Topo Gigio
Infantil: com o boneco Topo Gigio.
18: 15 - Série
19:00 -Jornal Local
Notícias da cidade e do estado.
19:30 - Jornal Bandeirantes
Notícias nacionais e internacionais com reportagens

e análises dos acontecimentos.
20: 15 - Série filmada
Produção internacional.
20:45 - Comédias
Cada dia uma estória diferente
21 :20 ~ Show de Filmes
Segunda 21 :20 - Agildo no País das Maravilhas.

Humor.
22:20 - Canal Livreflnvestigaçac) Nacional/Entrevis-

tas.

Terça 21:20 - Terça Máxima. Filme.
Quarta 21:20 - Senti Firmeza. Humor.
22:20 A Lci do Cão. Série.
Quinta 21 :20~ Quinta Espetacular. Filme.
Sexta 21:20 - Praça Brasil. Humor.
22:20 -3' Visão. Jornalístico.
23:20 -Jornal da Noite
Jorn&lístico. Notícias nacionais e internacionais.
23:50 - Flash
Reportagens variadas.
00:50 - Entre Amigos
Musical.

01:15 - O Gordo e o Magro
Série Humor.

Às SEXTAS
01: 15 - Vídeoclube
filme com legenda.

SABADO
07:00 - Programa Religioso
07:30 -Japan Pop Show

Dedicado ã Colônia Japonesa.
08:30 - Programa Religioso
09:30 - Rincão Brasileiro
Música Regional.
11:00 - Flash
Reprise.
12:00-Esporte Total
Noticiário Esportivo.
1.3:00 - Clube do Bolinha
Músicas e calouros.
19:00-Topo Gigio
19:30 - Jornal Local
19:45 - Jornal Bandeirantes
20: 15 - Zaccaro
Musical dedicado à Colônia Italiana.
21:30-Bronco
Humorístico.

22:30 - Perdidos na Noite
Show de variedades.
21 :30 - Cinema na Madrugada
Longametragem.

DOMINGO
07:00 - Show de Desenhos
08:30 - Programa Religioso
09:00 - O Gordo e o Magro
09:30 - A Conquista da Terra
Informativo agropecuário.
10:00 - Brasil Exportação
Entrevistas e reportagens sobre os negócios da expor

tação.
10:50 - Show do Esporte
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Jogos e matérias especiais de todas as modalidades
esportivas.

20:00 - Dan August
Série policial.
21 :00 - O Mestre
Série de aventuras.
22:00 - Aquarela Brasileira
Musical com os astros da MPB.
23:00 - Crítica e Autocrítica

Entrevista sobre política e econômia.

Proc. n'l 29100.001655/87
Entidade: Rádio Educadora de Campinas Ltda.

Sr. Chefe da SRAD,
Tendo em vista que a entidade não instruiu conve

nientemente sua proposta de habilitação ao Edital n"
094/87, de 27-6-87, elaboramos ofício para eventual
aprovação, formulando as exigências necessárias.

Setor Jurídico, 3-2-88. - !IegÍl'eL

De acordo
Expeça-se o ofício.
SRADIDR. 3-2-88. - Nilton Aparecido Lale, Chefe

da Seção de Radiodifusão.

Ofício: n" 118iSP04J Em 4-2-88
Do: Diretor da Diretoria Regional do Dentel em São
Paulo
Endereço: Rua Costa, 55 - Consolação - 01304 
São PauloiSP
Ao: Sr. Diretor da Rádio Educadora de Campinas LIda.
Assunto: Solicitação - Faz
Ref.: Proc. n' 29100.001655i87

Relativamente ao Edital n" 094/87 que visa a execução
e exploração do serviço de radiodifusão de SOns e ima
gens (TV) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
cumpre-nos informar que a proposta apresentada por
essa entidade foi analisada por esta Diretoria Regional,
tendo sido julgada incompleta pelos seguintes motivos:
1-Não foram apresentadas as seguintes certidôes

dos Cartórios Distribuidores em nome do Diretor-Ge
rente João Carlos Saad:

Cível-I" Ofício Distribuidor da Comarca de Cmiti-
baJPR

Protesto - BrasíliaIDF - Porto Alegre/RS
Cível - Brasília/DF - Porto Alegre/RS
Criminal - BrasílialDF - Porto Alcgre!RS
2 - Deverá rcapresentar a minuta de alteração con

tratual, onde conste somente o aumento do capital ne
cessário para concorrer ao presente Edital e o dispo
sitivo estabelecido na alínea "c", § l' do art. 14 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n' 91.837, de 25-10-85, publi
cado no Diário Oficial da União de 29 subseqüente.

Assim sendo. no prazo de 7 (sete) dias contado do
recebimento deste, deverá essa entidade remeter a esta
Diretoria Regional, a documentação acima menciona
da, sugerindo as falhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado, no prazo previsto,
implicará a desclassificação dessa entidade.

Atenciosamente. - Marcelo Aparecido Coutinho da
Silva, P/delegação - Sebastião Lopes Júnior, Chefe
da Seção de Radiodifusão - substituto.

Exm' Sr. Diretor Regional do Departamento Nacio
nal de Telecomunicações em São Paulo:

Ref. Ofício n" 118!SP04J
Proc. n' 29100.001655/87

Rádio Educadora de Campinas Ltda., CGCMF n'
46.049.326i0001-04, sediada ã Avenida General Osório,
n' 1031,.21' andar, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, em atenção ao Ofício em epígrafe. apresenta
para serem juntadas aos autos do Proc. n'.'
29100.001655/87, as inclusas certidões negativas relati
vas ao sócio João Carlos Saad. e a Minuta de Alteração
do Contrato Soeial referente ao aumento do Capital
Social necessário para concorrer ao Edital n' 94/87-GM,
publicado na Diário Oficial da União de 24 de junho
de 1987, contendo os dispositivos estabelecidos na alí
nea "a", § l' do art. 14 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n' 91.837, de 25-lQ-85, publicado no Diário Oficial de
29 subseqüente.

Desse modo. cumprindo a solicitaç"ão ~stJInpada no
Ofício em referência. confia seja deferida~,~BH proro~,fn

para efeito de ser dassificada na concorrênci::\,
Termos em que.
P. Deferimento,
Campinas, 17 de fevereiro de )%g. - }l.p.

RÁDiO EDUCA[lHCHiiA
DE CAMPlNk§ !LUtA

CGC.MF.46.04·9.326!íJ00I-04·
Minl.lla

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular de alteraçãO rio con
trato social, os infra-assinados. João Carlos S;c>ll't {'rm;i
leiro, ca,ado, administrador de empres3s. RG n"
3,469.9G8-SSP/SP e CPF n' !93.8g9.26i1-20 e SalonHil'
Esper Salomão, brasileiro. casado. advog:ldé' c jorna
lista, RG. n" 1.269.837-SSP/SP e CPF n"00iJ.63::.66?-C,1.
ambos residentes e domiciliados na cidade de Sião Paulo,
Capital do Estado de São Paulo, respectivamenk
Morumbi, n" 1.050 e Rua Salvador Corn~a. 11" 24·5. n".
qualidade de únicos sócios componentes da ~.:I)ciç(b.(k

por cotas de responsabilidade limitada, dellominada
Rádio Educadora de Campinas Ltda., com sede à Rm!
General Osório, n" 1.031. 21" andar. na cidade de Clm
pinas, Estado de São Paulo. conforme contraW
arquivado na Junta Comercial do Estado de Sáo P:\Ulo.
sob n" 706.352178, em 21-3-1978, e ultima altcnu;áo c'ob
n" 227.320, em 6 dc junho de 1986. na mesma J~nta.

resolvem, como resolvido têm. alterar I) referido ('~~Inttr;;:~

to social, na forma abaixo, para:
I - Transformar o capital social de Cr,; 2J.5110.flíJ(I

(vintG e tres milhôEs e quinhentos mil 'em
Cz$ 23.500,00 (vinte c tnis mil c quinhentos cnlúLU'.'Cj.

por força do Decreto-Lei nl) 2.2;{L de 27-2-nr).
II - Aumentar o capital social de Cz$ n.Son.r:o (vin

te e três mil c quinhentos cruiZado~i) pnr~~

7.300.000.00 (sete milh6es G trezentos mil CIllZ"d,y,).

mediante a aplicação de Cz~ 7.276.50n.00 (sete milhô,,·c.
duzentos e setenta e seis mil c quinhentus cruz;;~do.q

em dinheiro e a conseqüente emissão de 7.276.500 (:;ete
milhões. duzentas e setenta e seis mil c qujnhcnt;~1~';)

novas eotas, no valor de Cz$ t ,lJ(I (hum crmau,,) c,,,J;J
uma, a serem subscritas pelos s6do3 m~_ d:y"
de que cada um já é possuidor, a fim
do capital social necessário para uti,lizar-r:e do~~ sr.:rvil;n:-.
de radiodifusão de sons e imagens (televi'ão). objeto
do Edital de Concorrencia do Tv1ini:;jtério da ConH!ni
cações n" 94/87-GM. publicado no i[JIô<iFio iGlfnd31ll u;.!
União de 24-6-1937, página 9361l.

IH - O aumento do capital social na importúl1éi:i
de Cz$ 7.276.500,00 (sete milhões. dmento; ~ sde,,!;,
e seis mil e quinhentos cruzados). serri il1tegralizado
pelos sócios cotistas na proporção das cota" d~ ll"J~

já são possuidores. da seguinte maneira: a) meladeno
ato da assinatura na presente alt\;.ração contratuaL me~

diante depósito no valor de Cz$ 3.638.250,1111 (trés mi
lhões. seiscentos e trinta e oito mil, duzentos c cinoül.;nta
cruzados), vale-ndo a assinatura dos sócios c do didgel~te
da sociedade como recibo. por parte destes; bl metade'
no valor de Cz$ 3.638.250,00 (trés milMes. sch;ccnros
e trinta e oito mil, duzentos e cinqü.enta cTuzaldm:),
até a data prevista para entrada em funcionamento da
concessão. no prazo de seis lne5es.

IV -Por força do aumento do capital social, a ciáu
sula 4~ (quarta) do contrato social. pa~~)nní H vigorar
com a seguinte redação: - -

Cláusula 4" - "O capital social é de Cz$ 7.7,OO.(1()()/IO
(sete milhões e trezentos mil cruzados). dividido çm
7.300.000 (sete milhões e trezentas mil) cot,,-,. no v~IOl'

de Cz$l,OO (hum cruzado) cada uma, distribllídas enU.:'
os sócios, da seguinte maneira: no sócio João Carlo~l

Saad, 4.312.475 (quatro milhõe,;, trezentas c uoze miL
quatrocentas e setenta e cinco cnlzados), e ao sC)('iü
Salomão Esper Salomão, 2.987.525 (dois mil"'-'ec.. nm:e
centos e oitenta e sete mil. quinhentas e vin1~- e cinco)
cotas, no valor total de Cz$ 4.3.12.475,00 (qmltro mi
lhões, trezentos e doze mil, quatrocento,; 'o ,'e lente, c
cinco) cotas, no valor total de Cz$ 2.%7.525,[1I! lrJnls
milhões, novecentos e oitenta e sete mil. quinh"Tlloc,
e vinte e cinco cruzados)."

Parágrafo único - As cotas representativa:; do C?i.m

pital sacia! são analienáveis, in.:auciomiveis, direta li"
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indiretamente, a estrangeiros ou a pessoas jurídicas,
dependendo qualquer alteração contratual. de priívia
anuência do Ministério das Comunicações.

V - Acrescenta-se ao contrato soelal as seguintes
cláusulas: .

Cláusula 20' - O capital social na sua totalidade
pertencerá sempre a pessoas físicas brasileiras.

Cláusula 21' - O quatro do pessoal será sempre cons
tituído ao menos de dois terços de trabalhadores brasi
leiros.

Cláusula 22' - A responsabilidade e a orientação
intelectual e administrativa da empresa. caberão somen
te a brasileiros natos.

Cláusula 23" - Nenhuma alteração contratual poderá
ser realizada, sem a anuência do Ministério das Comu
nicações.

Cláusula 24' - Os administradores da entidade serão
brasileiros natos c a sua investidura no cargo. somente
poderá ocorrer após haverem sido aprovados pelo Mi
nistério das Comunicações.

VI - A sociedade continua por cotas de responsa
bilidade limitada e a responsabilidade dos sócios é. de
acordo com a lei. igual ao montante do capital social.

VII - Ficam mantidas todas as demais cláusulas do
contrato social original, que não colidirem com as da
presente alteração.

E. por estarem justos e contratados. mandaram dati
lografar o presente instrumento de alteração do contra
to social em 5 (cinco) vias. de igual teor e forma. o
qual lido na presença dos contantantes e das duas teste
munhas a final assinadas. foi achado conforme, aceitam
a assinam obrigando-se por si. seus sucessores a bem
e fielmente Clnupri-Io.

Campinas. - João Carlos Saad - Salomão Esper
Salomão.

Testemunhas:
Vistos. nos termos da Lei n' 6.884. de 9-12-1980.

- Dr. Foad Razuk, (\ A B-4.437.

Ministério das Comunicações
Departamento Nacional de Telecomunicações
Diretoria Regional do Dentel em São Paulo

TERMO DE INSTAURAÇÃO

Instaurei, nesta data. o processo que recebeu o núme
ro 29100001628/87, nesta Diretoria. com os documentos
que instruem a proposta da T.V. Três Ltda. a para
executar o serviço de Radiodifusão de bons sons e ima
gens nos termos do Edital n" 94/87/GM. A proposta
compreende 47 folhas numeradas e rubricadas.

São Paulo. 19 de agosto de 1987. - Nilton Aparecido
Leal, Chefe da Seção de Radiodifusão.

Declaro que presenciei a instauração do presente pro
cesso e nenhum reparo tenho a fazer.

Em 19-8-1987. -Edy Paal, Procuradora.
Exm"Sr.
Ministro de Estado dos Negócios das Comunicações
Brasilia-DF.

T. V. Três LIda com sede à Rua William Speers n'
1000. na cidade de São Paulo. Estado de São Paulo.
inscrita nO CGC (MF) sob o n' 57.838.682/0001-23. por
sua gerente responsélvel abaixo assinada. venl apresen
tar sua proposta para execução e exploração do serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisãO). conforme
características especificadas no Edital n" 94 de 23 de
junho de 1987, publicado no Diário Oficial da Uniáo
de 24 de junho de 1987, ou ;eja, serviço de televisão
(geração) UHF; local Campinas-SP; canallS (quinze;
potência 50.0 KW ERP; capital mínimo exigido 7.500
(sete mil e quinhentos) MVR e horário de funciona
mento ilimitado, juntando para tanto a documentaç;lo
anexa, com endereço para correspondência à Rua Wi
!liam Speeres. CEPo 05065. São Paulo - SP.

Nestes Termos.
P. Deferimento.
São Paulo. 14 de agosto de 1987. -Catia Alzugaray.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA
T.V. TRÊS LTDA

Os abaixo assinados. Catia Alzugaray. brasileira, ca
sada. do comércio. residente e domiciliada nesta Capital
à Rua Deputado Euvaldo Lodi n' 98, p011adora da Cédu-
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la de Indentidade RG n" 3.224.525 e do CPF:
379.341.048-04, e Domingo Cecilio Alzugaray. brasi
leiro. casado. editor, residente e domiciliado nesta Ca
pital 11 Rua Deputado Euvaldo Lodi, n" 98, portador
da Cédala de Indentidade RG u' 3.159.804 e do CPF:
379.340.908-20. têm entre si justo e combinado, cons
tituir uma sociedade por quotas de responsabilidade
lImitada. que se regerá pelo Decreto n' 3.709 de 10
de janeiro de 1919, bem como pelas disposições segain
tes:

Cláusula I - A sociedade gira sobre a denominação
de T.V. Três Ltda.

Cláusula li - A sociedade tem sua sede 11 Rua William
Speers n" lIJOO, na cidade de São Paulo. Estado de
São Paulo, podendo abrir sucursais, filiais. escritórios
ou agências em todo o território brasileiro.

Cláusula IH - A sociedade tem por objeto a execu
çáo de serviços de radiodifução sonora e de som e ima
gem (rádio e televisão), com finalidades educacion~is,

culturais, informativas e recreativas e serviços de teleco
municações. por outorga do Governo federal mediante
autorização. permissões ou concessões; explorará a pro
paganda comercial, na execução de seus serviços dentro
dos limites estabelecidos na legislação específica; pode
rá exercer as atividades correlatas. inclusive importar,
exportar e comercializar bens e equipamentos que sc
jam necessários à execução de seus serviços, e dc pro
gramas, fihnes cinematográficos, discos e fitas magné
ticas a gravadas.

Poderá exercer atividades correlatas. inclusive: repre
~entar comercialmente outras empresas e entidades do
mesmo ramo; comercializar artigos de vestuários em
geral com marcas próprias; prestar serviços de gravação
e locação de vídeo-tapes. fitas magnéticas. filmes cine
matográficos. discos e assemelhados e participar sobre
promoção e vendas de discos; importar. exportar e co
mercializar bens e equipamentos que sejam necessários
à execução de seus serviços e de seus programas, filmes
cinematográficos. discos e fitas magnéticas gravadas ou
não.

Cláusula IV - O Capital social é de CzS
10.000.000.00 (dez milhões de cruzados) devidido em
10.000 (dez mil) quotas de Cz$1.000.00 (hum mil cr\lza
dos) cada quota, subscrito e assim distribuído entre
os sócios:

a) A Sr' Catia Alzugaray subscreve 6.000 (seis mil)
quotas. no valor total de Cz$ 6.000.000.00 (seis milhões
de cruzados);

bl o Sr. Domingo Cecilio Alzugaray subscreve 4.000
(quatro mil) quotas. no valor total de Cz$ 4.000.000.00
(quatro milhões de cruzados).

§ 1': Os quótistas integralizam neste ato. em moeda
corrente nacional, 50% (cinquüenta por cento) do valor
da subscrição, e o restante no prazo de 1 (hum) ano.
da seguinte maneira:

a) a Sr' Catia Alzugaray integraliza neste ato Cz$
3.000.000.00 (três milhões de cruzados). corresponden
te ao valor de 3.000 (três mil) quotas;

b) o SI. Domingo Cecilio Alzugaray integraliza neste
ato Cz$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzados), corres
pondente ao valor de 2.000 (duas mil) quotas.

§ 2": A responsabilidade dos sócios é limitada à
importância do capital social na forma de lei.

Cláusula V - A sociedade terá prazo de duração
por tempo indebrminado.

Cláusula VI - A sociedade será regida por dois Ge
rentes. sendo um Gerente Responsável e o outro Ge
rente Comercial,

§ 1',,: O Gerente Responsável será o único respon
sável pela orientação intelectual e administrativa da so
ciedade e terá os mais amplos e gerais poderes de admi
nistração. não necessitando de qualquer assistência para
obrigar a sociedade ou mesmo para alienar bens imó
veis. Representará a sociedade em Juízo ou fora dele,
podendo nomear procuradores com poderes gerais e/ou
especiais.

§ 2"': Ao Gerente Comercial incumbe a responsa
bilidade pelo controle e contábil da empresa.

§ 3": Ficam desde já. nomeados os dois Gerentes.
para os cargos mencionados nos §§ 1" e 2'" desta Cláu
sula, a saber:

a) A Sr' Catia Alzugaray, já qualificada no preâm
bulo, para ocupar o cargo de Gerente Responsável.
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b) O Sr. Domingo Cecilio Alzugaray. já qualificado
no preâmbulo. para ocupar o cargo de Gerente Co
merciaI,

Cláusula VII - Os Gerentes referidos nas letras a
e b do § 3' da Cláusula VI. perceberão a título de
"pró-labore", uma retirada mensal dentro dos limites
fixados pela legislação do Imposto de Renda em vigor.

Cláusula VIII - O exercício social irá de 1" de janeiro
a 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único: Os lucros apurados em inventário.
balanço geral e conta de lucros e perdas levantados
anualmente. terão o destino que resolverem lhes dar
os sócios. auferindo cada um deles. dos resultados, a
mesma proporção ge sua participação no capital social,

Cláusula IX - E vedado aos sócios alienar, caucio
nar. ou de qualquer forma empenhar as sua quotas
de capital. no todo ou em parte, direta ou indireta
mente, a estrangeiros ou pessoas jurídicas.

As quotas somente poderão ser transferidas mediante
prévia autorização do Poder Concedente.

Cláusula X - As quotas são indivisíveis e náo pode
rão ser cedidas ou transferidas sem o expresso conscnti
menta de todos os sócios, cabendo. em igualdade dc
condições. o direito de preferência aos sócios que quei
ram adquiri-las, quando algum quotista ceder as que
possui.

Parágrafo único: Caso algum sócio desejar ceder ou
transferir suas quotas. devcrá comunicar. por escrito.
essa sua intenção aos demais sócios, os quais terão o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestarem a'res
peito.

Cláusula XI - A sociedade não se dissolverá com
o falecimento de quaisquer dos sócios, sendo facultado
herdeiros do sócio falecido exercer. em comum, os direi
tos à quota. desde que se dcsignem através de carta
registrada, o nome de um dos co-proprietários da quota,
ou de seu representante legal, para repesenhí-Ios na
sociedade.

Cláusula XII - Em caso dc liquidação da sociedade,
o seu Ativo Líquido será partilhado entre os sócios.
na proporção de suas respectivas quotas e participações
no capital.

Cláusula XIII - Qualquer alteração contratual de
peuderá de anuência prévia do Ministério da Comu
nicações.

Claúsula XIV - Os casos omis,05 neste contrato
serão rcgidos pelas disposições legais em vigor.

Cláusula XV - Em caso de divergência entre os
sócios, nomeia-se o Fórum da Capital do Estado de
São Paulo para dirimir a caasa.

E, assim. por estarem de perfeito acordo. assinam
o presente em três vias de igual teor, perante duas
testemunhas.

Sáo Paulo. 3 de agosto de 1987. - Catia Alzugaray
- Domingo Cecilio Alzugaray.

Testemunhas: Maria Cristina Rlzo - João Rocha da
Cruz.

ANEXaI

DECLARAÇÃO

A abaixo assinada, representante legal da T.V. Três
Ltda.• declara que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no Município de Campinas
c que não excederá os limites fixados no art. 12 do
Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro de 1967. caso
venba a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio int~gra o quadro societário de oatra
executante do mesmo tipo de scrviço de radiodifusão.
no Município de Campinas. nem de outras empresas
de radiodifusão, em municípios diversos. em excesso
aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lci n" 236.
de 28 de fevereiro de 1967, mesmo que a pretendente
venha a ser contemplada com a outorga.

São Paulo. 10 de agosto de 1987. -Catia Alzugaray.

ANEXO III

DECLARAÇÃO

A abaixo assinada. dirigente da TV Três LIda.• decla
ra que:

a.l não participa da direção de outra entidade execu
tante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no muni-



Julho de 1989

cípio de Campinas, nem de outras empresas de radiodi
fusão, em Municípios diversos, em excesso aos limites
fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n' 236, de 28 de
fevereiro de 1967, mesmo que a proponente venha a
ser contemplada com a dutorga;

b) não está no exercício do mandato eletivo que lhe
assegure imunidade parlamentar, nem exerce cargo de
supervisão ou assessoramento na administração públi
ca, do qual decorra foro especial.

São Paulo, 10 de agosto de 1987. -eatia Alzugaray.

ANEXO IV

1. SISTEMA TRANSMISSOR

A. Considerações Gerais
Fabricante: Thomson - LGT
Procedência: Francesa
Modelo: EUHF 5000 AC
- Trata-se de um Transmissor para operar na Banda

de UHF (470 à 860 MH,). Utiliza apenas uma válvula
no circuito de p~tência e funciona com amplificação
combinada para Audio e Vídeo.

-O sistema de modulação empregado é o F.I. (Fre
qüência Intermediária). Compreende o Modulador de
F.I., Sistema de Estabilização de Nível de Apagamento
(Branking), Amplificador de F.I., Filtro SAW (Surface
Acoustic Wave) e Corretor de Linearidade F.I.

- O Canal de Processamento de Vídeo é constituído
por Amplificador de Entrada de Vídeo, Regulador de
Nível de Luminância, Procdsador do Sinal de Vídeo
e Módulo Gerador de Pulsos de Clamping e Sincro
nismo.

- O Canal de Processamento de Áudio é constituído
por Circuito de Entrada Balanceado, Rede de Pré-Ên
fase, Amplificador de Áudio, Atenuador Variável e
Modulador de Som.

- Após a modulação fie F.I., onde o Áudio e o Víd~o
sâo misturados, O sinal é conduzido através dc um CIr
cuito Corretor de Intermodulação. Em seguida é ampli
ficado por um estágio em estado sólido e aplicado à

Catia }\.J.Zugnl'ClY
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válvula de saída, tipo Tetrodo, na configuração Grade
Aterrada.
B. Especificações !écnicas

Potência de Saída de Vídeo: 5,0 kw
Potência de Saída de Áudio: 0,5 kw
Energia Requerida: 380/220V-Trifásicos
Ciclagem de Rede Requerida: 50/60 H z
Fonte de Alimentação: 19 kw
Conector de Saída: 15/8" - ElA F1ange

C. Especificações Mecânicas
Altura: 1,925 m
Largura: 1,385 m
Profundidade: 0,890 m

2. SISTEMA IRRADIANTE

ANTENA

A. Considerações Gerais
Fabricante: Andrew
Marea: Trasar
Procedência: Norte Americana
Modelo: ATW 25 S HTO
- A antena especificada é constituída por um arranjo

de fendas, própria para a Irradiação Omnidirecional.

- Possibilita selecionar a Inclinação do Feixe a ser
irradiado sem rcduzir o ganho na Elevação e sem altcrar
o preenchimento de Nulos.

- Uma inclinação conveniente do Fcixe determinará
um ganho na horizontal, que combinado com a potência
do transmissor, resultará no valor pretendido de 50
KWERP a ser irradiado.

- Sua instalação é simples, pois através de flange
é fixada e auto-suportada diretamente no topo de uma
torre.

- Suas características físicas possibilitam uma consi
derável redução da carga de vento que atua sobre a
estrutura.

IINI.X.O. V

Sábado 1" 60fll

B. Especificações Técni~as
Diagrama de Irradiação: Omnidirecional
Ganho de Potência: 9,92 Vezes
Inclinação do Feixe: l'
Potência de Entrada: 79 KW
VSWR - Portadora Visual: 1.05
-Ao Longo do Canal: +,1.10

circularidade: + 1 dB
Altura de Antena: 17,42 m

PREVISÃO DE INVE§'JU~IEH'][(Q)§

Sem a elaboração do projeto definitivo de imt8l8çrlo.
toma-se impossível quantificar os equipamentos e m'
recursos financeiros a serem destinados para investi
mentos no mercado nacional c exterior.

Podemos no entanto estimar os percenhmi~; a ~;r:rerR1\

aplicados, considerando a disponibilidade allml 0-["f2

cida pelo mercadn nacional.

Logo, os valores previstos para investimemos fica
riam assim distribuídos:

Área

Estúdio 80%
Transm issor 50%
Sistema Irradiante 65~{,

Embora os percentuais' atribuídos ao tr~l1Smis50r ,
sistema irradiante representenl vaIares signnfic@tbJo':;"
o número de equipamentos a ~ereÚl adquiridDCi no I1lGi'

cado nacional supera consideravelmente <) importado.
Espera-se, também, por ocasi;,o do projeto defilli

tivo, que o percentual nacional possa ~cr ainda mai~~
representativo, considerando a númtuada evolução ~cr;
nol6gica -da indústria eletrônica.

São Paulo, 10 de agosto de 1987. -Cali~ !U'~11'TJmy,

ll,IO
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PROCURAÇÃO

TV Três Ltada., com sede à Rua William Speers
n" 1000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
inscrita no CGC (M.F.) sob.o n' 57.838.68210001-23:
por sua gerente responsável, Sr' Catia Alzugaray, brasi·
leira, casada, do comércio, portadora da Cédula de
Identidade RG.: 3.224.525 e do CPF n' 379.241.048-04,
nomcia e constitui sua bastante procuradora a SI' Edy
Paal, brasileiora, casada, advogada, inscrita na OAB/SP
n' 53.154 e no CPF n' 057.684.978-20. com poderes
para representar a outorgante perante O Dentel· Depar
tamento Nacional Telecomunicações, em São Paulo,
podendo para tanto entregar proposta e documentação
para a execução e exploração de serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), podendo entregar, rece·
ber. e assinar documentos, recibos, dar quitação, aten
der exigências, enfim, praticar todo e qualquer ato ne

cessário ao bom e fiel desempenho do presente man
dato.

São Paulo, 10 de agosta de 1987. - Catia Alzugaray.
Exm" Sr.
Ministro de Estado dos Negócios das Comunicações
Brasília -DF

Processo n' 001628/87

TV Três Ltda., por sua sócia-gerente abaixo assina
da, nos autos do processo supra, em complemento à
documentação apresentada, vem requerer juntada da
inclusa Alteração do Contrato Social de 21-8-87, regis
trada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob
o n" 443.534. em 27-8-87.

Nestes Termos,
P. Deferimento.
São Paulo, 28 de agosto de 1987. -Catia Alzugaray.

TV TRÊS L'IDk
CGC: 57.838.682101llH·22i

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Os abaixas assinados. Catia iLlzugaray 1 brasilf;ira.
casada, do comércio. residente e domic-Hinda nesta Ca
pital à Rua Deputado Euvaldo Lodi n" 98. porladüTn
da Cêdula de Identidade RG n' 3.224.525 e do CPF:
379.341.048.04, e Domingo Cecilia Alzugaray. bra:;i
leiro. casado. editor, residente e domiciliado l1es!~
pital à Rua Deputado Euvaldo Lodi n' 9;",

da Cédula de Identidade .RG n' 3.159.80'1 e crF:
379.340.908-20, únicos sócios da sociedade por quolft",
de responsabilidade limitada, ilenominac1a lV Tf'}~; Lia
da .• estabelecida à Rua William Speers n" lODfl. ne518.
Capital, inscrita no C. G. C. sob o n" 57.838.682101)(j\-2'o
e Contrato Social arquivado na Junta Comercial do
Estado deSão Paulo sob o n' 35.207.58~·.M7em 7-H-:;:7
c com número da Insclição no Registro do Comércio
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NIRC 35 2 0758464 7. resolvem modificar o Contrato
Social, conforme se contém e se declara a saber:

1. Decidem alterar a cláusula VI c seus parágrafos
e a cláusula VII do contrato social. passando a sociedade
a ser administrada exclusivamente pela Sócia Gerente
Catia Alzugaray.

2. Dessa forma. as cláusulas VI e VII passam a ter
a seguinte nova redação:

Cláusula VI - A gerência, a administração e a orien
tação intelectual da sociedade. a sua representação em
,juízo e fora dele, ativa e passivamente, inclusive perante
quaisquer repartições públicas federais, municipais e
autarquias e ainda perante terceiros. bem como a prá
tica de todos os atos de gestão dos negócios sociais.
competirá à Sócia Gerente Catia Alzugaray.

Parágrafo Primeiro: A sócia-gerente poderá nomear
procuradores com poderes gerais e/ou especiais.

Parágrafo Segundo: Os sócios percebe não um "pró
labore" a ser fixado oportunamente.

Cláusula VII - Os administradores da sociedade se
rão brasileiros natos e a sua investidura no cargo somen
te poderá ocorrer após haverem sido aprovados pelo
Ministério das Comunicações.

Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con
trato Social. que os sócios declaram conhecer e a elas
se sujeitaram.

E, por estarem de acordo. assinam o presente em
trés vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 21 de agosto de 1987. - Catia Alzugaray
- Domingo Cecilio Alzugaray.

Testemunhas: Maria Cristina Rizo - João Rocha da
Cruz.
Ministério das Comunicações
Departamento Nacional de Telecomunicações
Diretoria Regional do Dentel em São Paulo.

TER~ODE INSTAURAÇÃO

Instaurei, nesta data. o processo que recebeu o núme
ro 29100 001670/87. nesta diretoria, com os documentos
que instruem a proposta da Rádio Cidade de Campinas
Ltdá., para executar o serviço de Radiodifusão de Sons
e Imagens nos termos do Edital n' 094/87/GM
a proposta compreende 62 folhas numeradas e rubri
cadas.

São Paulo. 24 de agosto de 1987. -Hilton Aparecido
Leal.

Declaro que presenciei a instauração do preseente
processo e nenhum reparo tenho a fazer.

Em 24-8-1987. - Elaine Gon~alvesdos Ramos, Procu
radora.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comu
.nicações:

A Rádio Cidade de Campinas Ltda. CGC n'
46.241.816/0001-08. constituída na forma da legislação
em vigor. com sede na Rua Paulo Nogueira Filho, 17.
em Campinas-SP. executante de serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada nesta cidade. tendo
tomado conhecimento através do Diário Oficial da
União de 24 de junho p. passado. do Edital de n' 94
de 23 do mesmo mês, mandado publicar por V. Ex'
convidando os interessados na execução de serviço de
radiodifusão de sons c imagens na cidade de Campi
nas-SP •.onde existe a possibilidade técnica de instalação
de uma emis>ora geradora de TV em UHF, com a potên
cia de 50.0 Kw ERP para operar na canal 15 (quinze).
que será instalada nos moldes das normas técnicas em
vigor ou das que vierem a vigorar. por seu diretor.
abaixo assinado. vem dizer que deseja executar esse
serviço e que se compromete desde j:i a atender a todas
as exigências de ordem técnica e ou jurídica que lhes
venham a ~er formuladas pelo Poder Concedente.

Declara que se compromete, casa seja a 'escolhida
para a exécu,Ção do serviço. a:

a) Observar rigorosamente as leis, regulamentos,
normas e recomendações em vigor. ou que de futuro
venham a vigorar, relativamente à radiodifusão de sons
e imagcns~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

b) Utilizar em suas irradiações os equipamentos des
critos no Anexo IV "Demonstração de Recursos Técni
cos", nos exatos termos da letra "c" do parágrafo l'
do art. 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, com a redação que lhe deu o Decreto n'
91.837/85;

c) Em pautando a sua conduta pelo mais rigoroso
respeito aos regulamentos técnicos e jurídicos. destinar
do horário da emissora os seguintes espaços destinados
a:

I - Programas educativos. cujo objetivo será a cultu
ra. formação e informação dos ouvintes, em no mínimo
5% (cinco por cento) da programação diária, além da
queles que venham a ser compulsoriamente exigíveis.
Esses programas terão temas os mais v;lIiados e de
preferéncia que se coadunem com a região servida pela
emissora;

11 - Programas ao vivo. em média de 20% (vinte
por cento) do total das irradiaçôes, compreendidos em
noticiários, musicais, entrevistas de caráter geral, pro
gramas infantis, etc.

111 - Programas informativos. em percentual supe
rior a 5% (cinco por cento) do total das irradiações
diárias;

IV - Filmes e documentários abordando os mais va
riados temas, observada a seleção segundo o horário
de transmissão (censura classificatória) preferentemen
te aqueles de origem e motivos nacionais;

V - Programação comercial, na medida em que não
prejudique o objetivo principal da outorga. para a sus
tentação do empreendimento. sempre em conformida
de com a legislação que reger a matéria, especialmente
no que tange aos limites de irradiação da publicidade
e seu conteúdo.

Assim. juntando os documentos exigidos pelo Decre
to n' 91.837/85 e declarando aderir inteiramente às con
dições do Edital.

P. Deferimento.
p/Rádio Cidade de Campinas Limitada: - Odilon

Garcia Nascimento Filho, Diretor - Maria Helena Al
meida Barbosa Garcia Nascimento, Diretora.

ANEXO I
DECLARAÇÃO

O(s) abaixo assinado(s). dirigentes legalmente habili
tado(s) da Rádio Cidade de Campinas LIda declara(m)
que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no município de Campinas-SP
e que não excederá os limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei n' 236 de 28 de fevereiro de 1967, caso
venha a ser contemplada com a outorga:

b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão.
no município de Campinas-SP. nem de outras empresas
de radiodifusão, em municípios diversos. em excesso
aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n" 236
de 28 de fevereiro de 1967. e não excederão esses limites
mesmo que a pretendente venha a ser contemplada
com a outorga.

Campinas. 21 de agosto de 1987. - (dirigente legal
mente habilitado) Odilon Garcia Nascimento Filho 
(dirigente legalmente habilitado) Maria Helena i\lmcida
Barbosa Garcia Nascimento.

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração. aos
dezoito dias de agosto de mil novecentos e oitenta e
sete. a rádio cidade de Campinas Ltda. CGC
46.241.816/0001-08. representada por seus diretores
Odilon G2.rcia Nascimento Filho e Maria Helena Almei
da Barbosa Garcia Nascimento, nomeia e constitui seus
bastante procuradores. o Dr. Geraldo Urbaneca Ozó
rio. brasileiro. advogado, OAB/SP' 57.465, CPF

Julho de 1989

057.048.478-20, e Elaine Gonçalves dos Ramos, brasi
leira, Assistente Jurídico. RG 16.440.478. CPF
022.560.718-20, residentes e domiciliados na Comarca
de São Paulo-SP. a quem confere poderes para isolada
e independentemente da ordem de nomeação. repre
sentá-la junto ao Departamento Nacional de Telecomu
nicações - Ministério das Comunicações; Diretoria Re
gional do Dentel em São Paulo. com o fim de protocolar
os documentos que habilitem a outorgante ao Edital
de n" 94/87-GM para concorrência à execução de servi
ços de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Campinas-SP. podendo os outorgados assinar termos,
rubricar documentos, receber o respectivo protocolo,
entranhar e desentranhar os documentos necessários
c praticar todos os atos inerentes ao completo cumpri
mento deste mandato.

São Paulo, 18 de agosto de 1987. - p. Rádio Cidade
de Campinas LIda: Odilon Garcia Nascimento Filbo 
Maria Helena Almeida Barbnsa Garcia Nascimento,

ANExom
DECLARAÇÃO

O(s) abaixo assinado(s). dirigente(s) legalmente ha
bilitado(s) da Rádio Cidade de Campinas Limitada de
clara(m) que:

a) não participa(m) da direção de outra entidade exe
cutante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no
município de Campinas-SP, nem de outras empresas
de radiodifusão. em municípios diversos, em excesso
aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n' 236,
de 28 de fevereiro de 1967, e nem excederão esses limi
tes caso a proponente venha a ser contemplada com
a outorga;

b) não está(ão) no exercício de mandato eletivo que
lhes(s) assegure(m) imunidade parlamentar. nem exer
cem cargo de supervisão ou assessoramento na Admi
nistração Pública. do qual decorra foro especial.

Campinas, 21 de agosto de 1987. - (dirigente legal
mente habilitado) Odilou Garcia Nascimento Filho 
(dirigente legalmente habilitado) Maria Helena Almeida
Barbosa Garcia Nascimento.

DECLARAÇÃO - PROGRAMAÇÃO

A Rádio Cidade de Campinas Limitada por scu(s)
diretor(es) abaixo assinado(s). concorrente ao Edital
n' 94 de 23 de junho dse 1987, para execução de serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campi
nas. Estado de São Paulo. Declara que a sua progra
mação será orientada de forma a contribuir para o de
senvolvimento da Nação. através do aperfeiçoamento
integral do homem brasileiro. observando. entre outros,
os seguintes critérios:

a) prioridade aos temas. autores e intérpretes nacio
nais. a fim de incentivar a criatividade do homem brasi
leiro e o desenvolvimento das empresas produtoras na
cionais, com a conseqüente ampliação do mercado de
trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

b) respeito às diferenciações regionais da cultura bra
sileira, procurando relacioná-las em seu próprio con
texto:

c) manutenção de elevado sentimento ético, moral
e cívico;

di fidedignidade da informação e observância. na pu
blicidade de princípios éticos indispensáveis à proteção
do plÍblico e do consumidor.

A programação desta entidade atenderá aos percen
tuais propostos no requerimento inicial e obedecerá
a todas as disposições legais pertinentes. em vigor ou
a vigorar.

Campinas, 21 de agosto de 1987. - plR!ídio Cidade
de Campinas Limitada: - Odilon Garcia Nascimento
Filho, Diretor - Maria Helena Almeida Barbosa Garcia
Nascimento, Diretora.
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ADITIVO DE RETIFICAÇÃO
DO CONTRATO COMERCIAL POR COTAS DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA - RÁDIO
JORNAL DE CAMPINAS LIMITADA

Os abaixo assinados, Bernardo Kaplan, brasileiro,
casado, advogado, residente e domiciliado a Av. Brasil
n° 1.083, Campinas, Estado de São Paulo, Yolanda
Checchia Barbosa, brasileira, casada, do lar, residente
e domiciliada â Av. 'Silva Teles nO 620, Campinas, Esta
do de São Paulo, Ruy J6sé Checchia de Almeida Barbo
sa, brasileiro, casado, advogado, Diva Stela Vieira Bar
bosa, brasileira, casada, do lar, residentes e domici
liados â Rua Emílio Ribas n' 1.184, Campinas, Estado
de São Paulo, Maurício Kaplan, brasileiro, solteiro,
estudante, Clara Voloch Kaplan, brasileira, casada, ae
roviária, Yone Kaplan, brasileira, solteira, professora,
residentes e domiciliados à Av. Brasil n' 1.083, Campi
nas, Estado de São Paulo, Ruberley Belucci Bonato,
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado
â Rua Alferes Raimundo n' 75, Campinas, Estado de
São Paulo, Odilon Garcia Nascimento Filho, brasileiro,
casado, industrial, Maria Helena de Almeida Barbosa
Garcia Nascimento, brasileira, casada, do lar, residen
tes e domiciliados â Av. Silva Teles n' 620, Campinas,
Estado de São Paulo, únicos sócios componentes da
sociedade por cotas de responsabilidade limitada Rádio
Jornal de Campinas LIda., com sede na cidade de Cam
pinas, Estado de São Paulo à Rua General Osório n'
971, 2' andar, conforme registro na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob n' 683.288173, com o pre
sente aditivo que passa a constituir parte integrante
do referido contrato, retificam a cláusula I (primeira)
do mesmo, modificando li denominação da sociedade,
que se passa a denominar "Rádio Cidade de Campinas
Limitada", passando a mencionada cláusula a ter a se
guinte denominação: -

Cláusula I - "A sociedade girará sob a denominação
de "Rádio Cidade de Campinas'Limitada", e terá como
principal objetivo a instalação - de estações radiodi
fusoras com finalidades educacionais, cívicas e patrió
ticas, bem como a exploração da progapaganda comer
cial e atividades correlatas, mediante a obtenção do
Governo Federal da concessão ou permissão, tudo de
acordo com a legislação específica regedora da maté
ria."

2 - Ratificam com o presente aditivo, todas as de·
mais cláusulas - do contrato primitivo, não alteradas
por este instrumento.

Campinas, I' de fevereiro de 1974. - Bernardo Ka·
plan - Yolanda cbecbla Barbosa. Ruy José Cbeccbia
de Almeida Barbosa - Diva Stela VIeira Barbosa 
Mauricio Kaplan - Clara Velocb Kaplan,

CONTRATO SOCIAL DA •'RÁDIO JORNAL
DE CAMPINAS LIMITADA"

Por este instrumento particular, Bernardo Kaplan,
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado
à Av. Brasil, 1.083, Campinas, Estado de São Paulo,
Yolanda Checchia Barbosa, brasileira, casada, do lar,
residente e domiciliada à Av. Silva Teles, 620, Campi
nas. Estado de São Paulo, Ruy José Checchia de Almei
da Barbosa. brasileiro, casado, advogado, Diva Stela
Vieira Barbosa, brasileira, casada, do lar, residentes
e domiciliados à rua Emília Ribas, 1.184, Campinas,
Estado de São Paulo, Maurício Kaplan, brasileiro. sol
teiro, estudante, Clara Voloch Kaplan, brasileira, casa
da. aeroviária, Yone Kaplan, brasileira, solteira, pro
fessora. residentes e domiciliados à Av. Brasil, 1.083.
Campinas, Estado de São Paulo, Ruberley Belucci Bo
nato, brasileiro, casado, advogado, residente e domici
liado à rua Alferes Raimundo, 75, Campinas, Estado
de São Paulo, Odilon Garcia Nascimento Filho, brasi
leiro, casado. industrial, e Maria Helena de Almeida
Barbosa Garcia Nascimento. brasileira, casada, do lar,
residenles e domiciliados à Av. Silva Teles, 620, Campi
nas. Estado de São Paulo, constituem a sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, com a finalidade
de explorar a concessão Ou permissão que lhe for outor
gada por alo dos poderes públicos, através da instalação
de estações de radiodifusão nesta cidade de Campinas,
ou em outra localidade do "Terrilório Nacional", explo
ração essa sempre sujeita e de acordo com a legislação
c:sp~cífica. vlsando sempre aos fins educacionais, cívicos
e, políticos. tendo. paralelamente como objetivo que
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lhe propiciará a dispensável fonte de receita, o comércio
de propaganda e atividades correlatas e o que mais
convier. A sociedade terá o seu foro e sede na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, podendo abrir fi
liais, escritórios, sucursais e agências em todo o Terri
tório Nacional, sempre que assim Jhe convier e terá
a sua sede na Rua General Osório, 971 - 2° andar
- conj. 22, Campinas. Estado de São Paulo. Todos
os negócios serão regidos pelas condições resumidas
nas seguintes cláusulas:

Cláusula I - A sociedade girará sob a denominação
de "Rádio Jornal de Campinas Limitada" , e terá como
principal objetivo a instalação de estações radiodifu
soras com finalidades educacionais, cívicas e patrióticas,
bem como a exploração da propaganda comercial e
atividades correlatas, mediante a obtenção do Governo
Federal de concessão ou permissão, tudo de acordo
com a legislação específica regedora da matéria.

Cláusula 11 - A sociedade será constituída por prazo
indeterminado, observando-se quando da sua dissolu
ção os preceitos da lei específica.

Cláusula 111 - A sociedade por todos os seus sócios,
se obriga a cumprir rigorosamente todas as leis, os regu
lamentos e as instruções vigentes ou que vierem a vigo
rar referentes à radiodifusão.

Cláusula IV - A sociedade por todos os seus cotistas,
se obrigarão efetuar qualquer alteração do presente
contrato, sem que tenha para isto, previamente, obtido
autorização dos poderes públicos competentes.

Cláusula V - As cotas representativas do capital so
cial são incaucionáveis e intransferíveis direta ou indire
tamente a estrangeiros ou pessoas jurídicas, observan
do-se o artigo 160 da Constituição Federal, não podendo
qualquer transferência de cota se efetivar sem prévia
audiência do Governo Federal.

Cláusula VI - As cotas são individuais em relaçãO
à sociedade que para cada uma delas sÓ reconhece um
proprietário.

Cláusula VII - O capital social será inicialmente de
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) representado
por 2.000 cotas (duas mil cotas) no valor de Cr$ 100,00
(cem cruzeiros) - cada uma, assim distribuídas: Ber
nardo Kaplan, brasileiro, casado, advogado, 720 (sete
centas e vinte) cotas no valor de 72.000,00 (setenta
e dois mil cruzeiros), Yolanda Checchia Barbosa, brasi
leira, casada, do lar, 720 (setecentas e vinte) cotas no
valor de Cr$ 72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros),
Ruy José Checchia de Almeida Barbosa, brasileiro, ca
sado, advogado, 250 (duzentas e cinqüenta) cotas no
valor de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros),
Diva Stela Vieira Barbosa, brasileira, casada, do lar,
250 (duzentas e cinqüenta) cotas no valor de Cr$
25.000,00 (vinle e cinco mil cruzeiros), Maurício Ka
plan, brasileiro, solteiro, estudante, 10 (dez) cotas no
valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), Clara Voloch
Kaplan, brasileira, casada, aeroviária, 10 (dez) cotas
no valor de CrS 1.000,00 (hum mil cruzeiros), Yone
Kaplan, brasileira, solteira, professora, 10 (dez) cotas
no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros, RuberIey
Belucci Bonato, brasiJeiro, casado, advogado, 10 (dez)
cotas no valor de Cr$ de 1.000,00 (hum mil cruzeiros).
Odilon Garcia Nascimento Filho, brasileiro, casado,
industrial, 10 (dez) cotas no valor de CrS 1.000,00 (hum
mil cruzeiros), e Maria Helena de Almeida Barbosa
Garcia Nascimento, brasileira, casada, do lar, 10 (dez)
colas no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros).
todos residentes e domiciliados em Campinas, Estado
de São Paulo, respondendo cada um dos sócios pela
totalidade do capital social que será integralizado em
moeda corrente do país, totalmente, neste ato.

Cláusula VIII - A sociedade será administrada por
um de seus sócios cotistas ao qual serão conferidas.
para esse fim, os poderes de Diretor-Gerente, função
em que defenderá os interesses da sociedade em juízo
ou fora dele, cargo este que neste ato é atribuído ao
colista Eduardo Kaplan.

Cláusula IX - Fica entendida que o Direlor-Gerente
poderá fazer-se representar por procurador que o repre
sentará em todos os atos de interesse da sociedade,
gerindo e administrando, devendo nesse caso ser solici
tada, para tal designação, prévia autorização do Go
verno Federal, apresentando-se na oportunidade. a pro
va de nacionalidade do procurador que deverá ser sem
pre brasileiro nato e de idoneidade moral comprovada
pelo competente' atestado.

Sábado 1° 6007.'

Cláusula X - Para os cargos de Gerente. Procura·
dor, Administradores, Locutores e Encarregados das
instalações radioelétricas, s6 serão admitidos brasileiros
natos.

Cláusula XI- Todos os documentos que resultam
em responsabilidades para a sociedade deverão ser sem
pre firmados pelo Diretor-Gerente.

Cláusula XII - No fim de cada ano levantado um
balanço geral, para efeito de apuração de lucros ou
prejuízos da sociedade. Dos lucres líquidos verificados
no exercício serão deduzidos 10% (dez por cenlo) que
se deslinarão à constituição da reserva, providência esla
que será facultativa, desde que o referido fundo atinja
à metade do capital social.

Cláusula XIII- A distribuição dos lucros será sem
pre sustada quando se verificar a necessidade de atender
a despesas inadiáveis que impliquem no funcionamento
das estações.

Cláusula XIV - Os lucros líquidos restantes serão
distribuídos entre os cotistas na proporção de suas cotas.

Cláusula XV - Os casos não previstos no presente
contrato serão resolvidos de acordo com os dispositivos
da Lei n° 5.708, de 10 de janeiro de 1919, que regula
o funcionamento de sociedades por cotas.

Dispositivos finais - O presente contrato em três
vias do igual teor, está com as taxas pagas.

Campinas, 19 de setembro de 1972. - Bernardo Ka
plan - Yolanda Checcbla Barbosa - Ruy José Checchla
de Almeida Barbosa - Diva Slela Vieira Barbosa 
Maurício Kaplao - Clara Voloch Kaplan - Yone Ka
pia0 - Ruberley Beluccl - Odilon Garcia Nascimento
Filho - Maria Helena de Almeida Barbosa Garcia Nas·
cimento,

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA.

CGC 46.241.816/ooo1-ü8

2' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Odilon Garcia Nascimento Filho, brasileiro, casado.
advogado, portador do RG 2.767.203 e do CPF
134.876.398-15, residente e domiciliado na Rua Ce!.
Silva Teles, 620, em Campinas, Estado de São Paulo;
Yolanda Checchia Barbosa, brasileira, casada, do lar,
portadora do RG 1.964.830 SP e do CPF n'
014.402.928-68, residente e domiciliada na Rua Boaven
tura do Amaral n° 1.246, 12', em Campinas, Estado
de São Paulo; Dr. Ruy José Checchia de Almeida Bar
bosa, brasileiro, casado advogado. portador do RG
243.967 SP e do ePF 062.435.148-4, residente e domici
liado na Rua Emílio Ribas n' 1.173, em Campinas,
Estado de São Paulo, e Diva Stela Vieira Barbosa,
brasileira, casada, portadora do RG n' 2.691621 SP
e do CPF n' 062.435.148-4, residente e domiciliado na
Rua Emílio Ribas n° 1.173, em Campinas, Estado de
São Paulo. únicos sócios da sociedade por cotas de res
ponsabilidade limilada que gira nesta praça sob a deno
minação de "Rádio Cidade de Campinas Limitada",
inscrita no CGC sob o n' 46.241.816/000108, com atos
constitutivos arquivadas na JUCESP sob o n' 705.562174
e primeira alteração contratual sob o n' 1.040.338179,
resolvem promover a presenle alteração contratual nos
seguintes termos:

I - O capital social de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil
cruzeiros) é elevado para Cr$ 1.794.000.00 (hum milhão
e setecentos e noventa e quatro mil cruzeiros). Esse
aumento é feito da seguinte forma:

a) Do saldo existente nas contas de reserva de corre
ção de imobilizado e reserva especial do capital, devida
mente escriturados em elementos de contabilidade, é
utilizada a importãncia Cr$ 397.288,00 (trezentos e no
venta e sete mil duzentos e oitenta e oito cruzeiros),
criando-se, conseqüentemente, 397.288 (lrezentas e no
venta e sete mil duzentas e oitenta e oito) novas cotas
de capital, de valor unitário de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro).
que serão distribuídas proporcionalmente entre os só
cios.

b) São criadas mais 1.196.712 (hum milhão, cento
e noventa e seis mil, setecentas e doze) novas cotas
de capital, no valor unitário de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro).
Essas cotas são, todas, subscritas e integralizadas neste
ato, em partes iguais pelos sócios Odilon Garcia Nasci
mento Filho e Yolanda Checchia Barbosa, aproveitan
do-se, ambos. de créditos em conta corrente existentes
a seu favor na contabilidade social.
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Parágrafo segundo: O diretor fará jus a um pro labore
que será fixado de comum acordo entre os sócios.

Parágrafo terceiro: A Sociedade poderá fazer-se re
presentar em Juízo e fma dele por procurador ou procu
radores, brasileiros, os quais terão os poderes que forem
fixados nos respectivos mandatos, cuja outorga será
assinada pelo diretor.

Parágrafo quarto: Sempre que a lei exigir os procura
dores terão seus nomes submetidos à prévia apreciação
do órgão competente do Governo federal.
Exercício Social e Balanço

Cláusula XII - O ano social coincide com o ano
civil. Anualmente no dia 31 de dezembro, será levan
tado um balanço geral para apuração dos resultados
do exercício. Os lucros ou prejuízos apurados serão
divididos entre os sócios na proporção das cotas que
possuírem, ou ficarão escriturados em título próprio
da contabilidade.
Casos omissos e foro

Cláusula XlU - Os casOs omissos no presente contra
to serão resolvidos de comum acordo entre os sócios,
buscando-se subsídios em toda legislação vigente, espe
cialmente no Decreto n' 3.708, de 10 de janeiro de
1919 e no Código Brasileiro de Telecomunicações.

Cláusula XIV - Fica eleito o foro da Comarca de
Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer
pendência oriunda do presente contrato, com expressa
renúncia de qualquer outro.

E, por estarem em tudo justos e contratados, assinam
o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor
e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.
Cada via tem 7 (sete) folhas datilografadas de um só
lado.

Campinas, 10 de julho de 1979. - Odilon Garcia
Nascimento Filho - Diva Stela Vieira Barbosa - Maria
Regina de Almeida Barbosa Ceccarem - Yolanda Cec
chia Barbosa - Ruy José Cecchia de Almeida Barbosa.

Testemunhas:
Nilza Ferreira do Nascimento
Uso da denominação social - p. Rádio Cidade de

Campinas Ltda. - Odilon Garcia Nascimento Filho,
Diretor.

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS J"TDA.
CGC 46.241.816/0001-08

3' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Odilon Garcia Nascimento Filho, brasileiro, casado,
advogado, portador do RG 2.767.203 e do CPF
134.876.398-15 residente na rua José Ferreira de Camar
go, 677, em Campinas, SP, onde é domiciliado; Maria
Regina Checchia de Almeida Barbosa Ceccarelli, brasi
leira, casada, professora, portadora do RG 5.883.879
SP e do CPF 724.462.938-91, residente na rua Sinésio
Melo de Oliveira, 677 Jardim Paraíso, em Campinas,
SP, onde é domiciliada; Ruy José Chccchia dc Almcida
Barbosa, brasileiro, casado, advogado, portador do RG
243.967 SP e do CPF 062.435.148-04, residente na
Emílio Ribas n' 1.173 em Campinas onde é domiciliado
e Diva Stela Vieira Barbosa, brasileira, casada, do lar,
portadora do RG 2.691.621 SP e do CPF n"
062.435.148-04, residente na rua Emílio Ribas n' 1.173,
em Campinas, SP, onde é domiciliada, únicos sdcios
da sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
que gira nesta praça sob a denominação de "Rádio
Cidade de Campinas Limitada", inscrita no CGC do
MF sob o n" 46.241.81610001-08, com atos constitutivos
arquivados na JUCESP sob o n" 705.562174 e alterações
posteriores arquivadas na mesma repartição sob os n"
1.040.338179 e 1.099.880/80, resolvem:

I - A quotista Maria Rcgina Checchia de Almeida
Barbosa Ceccarelli, proprietária de 448.500 (quatro
centas e quarenta e qito mil e quinhentas) quotas do
capital social, no valor total de Cr$ 448.500,00 (quatro
centos e quarenta e oito mil e quinhentos cruzeiros),
cede e transfere a totalidade dessas quotas à nova quo
tista ora admitida na Sociedade, Sr' Maria Helena de
Almeida Barbosa Garcia Nascimento, brasileira, casa
da, professora, RG 5.846.958 SP e CPF 031.180.048-35,
residente na rua José Ferreira de Camargo n' 677, em
Campinas, SP, onde é domiciliada. A Cedente retira-se
definitivamente da Sociedade dando plena e geral qui
tação.

11 - Os quotistas Ruy José Checchia de Almeida
Barbosa e Diva Stela Vieira Barbosa, proprietários,
cada um, de 224.250 (duzentas e vinte e quatro mil

Gerência e Pró labore
Cláusula X - A gerência da Sociedade será exercida

pelo sócio Odilon Garcia Nascimento Filho, que usará
a dcnominação do "diretor", dispensado de qualquer
garantia de gcstão.

Cláusula XI - Além das atribuições necessárias à
realização dos fins sociais, O 'diretor fica investido de
poderes para representar a Sociedade ativa e passiva,
em juízo e fora dele, transigir, renunciar, desistir, firmar
compromissos, confessar dívidas. fazer acordos e con
trair obrigações.

Parágrafo primeiro: Ê vedado o uso da razão social
em negócios estranhos aos objetivos sociais. bem como
a concessão de avais, fianças e garantias em favor de
terceiros.

Denominação, sede e objeto

11 - A cotista Yolanda Checchia Barbosa, que, após
O aumento de capital acima descrito, é possuidora de
747.678 (setecentos e quarenta e sete mil. seiscentas
e setenta e oito) cotas, transfere, como transferido tem
448.500 (quatrocentas e quarenta e oito mil e quinhen
tas) dessas cotas. no valor total de Cr$ 448.500,00 (qua
trocentos e quarenta e oito mil e quinhentos cruzeiros),
à nova sócia ora admitida na Sociedade Maria 'Regina
Checchia de Almeida Barbosa Ccccarelli, brasileira.
casada, professora. portadora do RG 5.883.879 e do
CPF 724.462.938-91. residente e domiciliada na Rua
Sinésio Melo de Oliveira, 677, Jardim Paraíso. em Cam
pinas-SP. A Cedente dá plena e geral quitação.

e nove mil, quinhentos e oitenta e nove cruzeiros),
ao sócio Ruy José Checchia dc Almeida Barbosa. A
Cedente dá plena e geral quitação.

IV -A mesma cotista Yolanda Cecchia Barbosa,
que, após as cessões acima, ainda é possuidora de
149.589 (cento e quarenta e nove mil, quinhentas e
oitenta e nove) cotas de capital no valor total de Cr$
149.589 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e
oitenta e nove cruzeiros), cede-as, como cedidas tem,
à sócia Diva Stela Vieira Barbosa, retirando-se da socie
dade. A Cedente dá plcna e geral quitação.

V - Feitas as cessões acima e o aumcnto do capital
antes descrito, a cláusula quinta do contrato social passa
a ter a seguinte redação:

III - A mesma cotista Yolanda Checchia Barbosa, "Quinta - O capital social, totalmente integralizado,
que, após a cessão acima, quedou por possuir 299.178 é de 1.794.000,00 (hum milhão, setecentos·e noventa
(duzentas e noventa e nove mil, cento e setcnta e oito) e quatro mil cruzeiros), dividido em 1.794.000,00 (hum
cotas, cede, como cedidas tem, 149.589 (cento e qua- milhão, setecentos e novcnta e quatro) cotas de Cr$
renta e novc mil, quinhentas e oitenta e nove) dessas 1,00 (hum cruzeiro) eada uma, e assim distribuído entre
cotas, no valor total de Cr$ 149.589,00 (cento e quarenta os sócios:

Odilon Garcia Nascimento Filho 897.000 cotas Cr$ 897.000,00
Maria Regina Checchia de Almeida Barbosa Ceccarelli 448.500 cotas Cr$ 448.500,00
Ruy José Checchia de Almeida Barbosa 224.250 cotas Cr$ 224.250,00
Diva Stela Vieira Barbosa 224.250 cotas Cr$ 224.250,00
Total 1.794.000 cotas Cr$ 1.794.000,00

Parágrafo primeiro. Nos termos do art. 2' in fine de janeiro de 1919 e dc conformidade com a legislação
do Decreto n' 3.708, de 10 de janeiro de 1919, a respon- que rege os serviços de radiodifusão.
sabilid~de do~ s6cios fica limitada à importância total Cláusula 11 - A Sociedade tem por objeto a execução
do caI;ltal socIal. •. '" de serviços de radiodifusão sonora de quaisquer modali-

Paragrafo seg~ndo. A cota e mdlvlslvel e ~a.ra cada dades, em quaisquer localidades do País, desde que,
uJl.la ?~Ias a SOCIedade reconhece apenas um umco pro- para tanto, o Governo Federal lhe outorgue permissões
pneta~IO.. . e, ou, concessões, podendo paralelamente explorar a

Paragrafo tercerro. As cotas representatIvas do ca- propaganda comercial e a música funciona1.
pit~1 social são inalienáve!s e incaucionáv~is: diret~, ou Parágrafo primeiro. A execução a quc se refere esta
rndlretamente, a estrang~lros ou pessoa~ Jundlcas. cláusula obedecerá, sempre, a legislação cspecífica que

VI -Res?lvem os SÓCIO: reformular mte~ramente o reger à radiodifusão, visando fins cívicos, cdueacionais,
contrato SOCIal, que passara, doravante, a vIgorar com patrióticos e recreativos.
a seguinte redação: Parágrafo segundo. Para a consecução dos seus ob-

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LIMITADA jctivos, a Sociedade poderá instalar estações radiodi-
CGC 46.241.816/0001-08 fusoras, serviços especiais de música funcional e abrir
CONTRATO SOCIAL e fechar sucursais e escritórios em quaisquer partes do

País.
Capital e responsabilidade

Cláusula I - A Sociedade girará sob a razão social Cláusula 111 - O capital social, inteiramente subs-
"Rádio Cidade de Campinas Limitada" com sede na crito e integralizado, é de Cr$ 1.794.000,00 (hum mi-
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua lhão, setecentos e noventa e quatro mil cruzeiros), re-
Quinze n' 17, Jardim São Gabriel, sob a característica presentado por 1.794.000 (hum milhão setecentos é no-
de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, venta e quatro mil) cotas no valor unitário dc Cr$ 1,00
constituída de acordo com o Decreto n" 3.708 de 10 (hum cruzeiro) e assim distribuído entre os sócios:

Odilon Garcia Nascimento Filho.. 897.000 cotas Cr$ 897.000,00
Maria Regina Checchia de Almeida Barbosa Ceccarelli 448.500 cotas Cr$ 448.500,00
Ruy José Checchia de Almeida Barbosa.... 224.250 cotas Cr$ 224.250,00
DivaStela Vieira Barbosa 224.250 cotas Cr$ 224.250,00
Total......................................................................... 1.794.000 cotas Cr$ 1.794.000,00

Parágrafo primeiro. A responsabilidade de cada só- Cláusula VIU - Ocorrendo o falecimento de qual-
cio é limitada até o valor total do capital social. quer sócio a Sociedade não se dissolverá, proceden-

Parágrafo segundo. As cotas representativas do ca- do-se, então. a um balanço geral e pagando-se aos her-
pital social são indivisíveis e para cada uma delas a deiros ou sucessores do sócio falecido o valor do seu
Sociedade reconhece apenas um único proprietário. capital, considerando-se os débitos e créditos que pos-
Admissão de Sócios .e Cessão de Cotas sua na Sociedade e o lucro ou prejuízo apurado até

Cláusula IV - E vedado o ingresso na Sociedade o último diado mês em que tiver ocorrido o falecimento.
às pessoas .jurídicas e estrangeiras, nela só podendo Parágrafo único. Em caso de impedimento legal de
ser admitidas brasileiras. qualqucr sócio, apliear-se-á o disposto nesta cláusula.

Cláusula V - As cotas representativas do capital Cláusula IX - Poderão os herdeiros ou sucessores
social são intransferíveis, inalien,iveis e incaucionávcis, do sócio falecido optarem por seu ingresso na Socic-
direta ou indiretamente, a estrangeiros e pessoas jurídi- dade, desde que para isso obtenham prévia anuência
caso dependendo qualquer alteração contratual de pré- do Governo federal, prevalecendo a decisão contida
via anuência do órgão competente do Governo Federal. na presente cláusula sobre a estipulada na precedente.

Cláusula VI - Ocorrendo a hipótese de qualquer
sócio desejar transferir a totalidade ou parte das suas
cotas, tcrão preferência absoluta para a aquisição os
demais sócios. aos quais o sdcio interessado deverá co
municar sua intenção por escrito.

Parágrafo primeiro: O sócio interessado em transferir
suas cotas deverá conceder aos demais, por escrito.
um prazo nunca inferior a sessenta dias.

Pa;á.grafo segundo: Caso mais de um sócio desejar
adqumr as cotas. a aquisição será feita por eles na pro
porção direta das cotas que já possuíem.

Prazo e falecimento
Cláusula VII - A duração da Sociedade é por prazo

indeterminado. observando-se quando da sua dissolu
ção os preceitos da lei específica.
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Odilon Garcia Nascimento Pilho " .
Maria Helena de Almeida Barbosa Garcia Nascimento .
Total .

37.500.000 cotas Cr$ 37.500.000,00
12.500.000 cotas Cr$ 12.500.000,00
50.000.000 cotas Cr$ 50.000.000,00

buscando-se subsídios em toda legislação vigente, espe
cialmente no Decreto n' 3.708, de 10 de janeiro de
1919 e no Código Brasileiro de Telecomunicações.

Cláusula XIV - Fica eleito o foro da Comarca de
Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer
pendência oriunda do presente contrato, com expressa
renúncia de qualquer outro."

VII - E, por estarem em tudo justos e contratados.,
assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de
igual teor e para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas. Cada via tem 7 (sete) folhas datilografadas
de um só lado.

Campinas, 31 de dezembro de 1989. -Odilon Garcia
Nascimento Filho - Ruy José Ceccbla de Almeida Bar
bosa - Maria Helena de Almeida Barbosa Garcia Nasci
mento - Diva Stela Vieira Barbosa - Maria RegIna
de Almeida Barbosa CeccarelU.

Testemunhas: 1 - Domingos Andreottl, RG
7,871.251 SP, CPF 129.484.388-2 - Nilza Ferreira do
Nascimento, RGI1.992.268 SP, CPF 819.645.448-15

Uso da denominação social - P. Rádio Cidade de
Campinas LIda. OdUon Garcia Nascimento Filho, Di
retor- Maria Helena de A.B. Garda Nascimento, Dire
tora.

Assim, justos e contratados assinam o presente em
5 (cinco) vias para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

Campinas, 11 de julho de 1984. - Odilon Garcia
Naclmento Filho - Maria lIelena de Almeida Barbosa
Garcia Nascimento. .

Testemunhas: Domingos Andreotti - Nltza Fer",lra
do Nascimento_

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA,

CGC 46.241.81610001·08
4' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Odilon Garcia Nascimento Filho, brasileiro, casado,
advogado, RG 2.767.203 SP, CPF n' 134.876.398-15.
residente na Rua José Ferreira de Camargo, 677 em
Campinas - SP, onde é domiciliado e Maria Helena
de Almeida Barbosa Garcia Nascimento, brasileira, ca
sada, professora, RG 5.846.958-SP, CPF
031.180.048-35, residente na Rua José Ferreira de Ca
margo, 677 em Campinas'SP, onde é domiciliada, úni
cos sócios cotistas da Rádio Cidade de Campinas LIda,
sociedade por cotas de responsabilidade limitada que
tem seu ato constitutivo arquivado na JUCESP sob o
n' 705.562174 e alterações posteriores arquivadas na
mesma Repartição sob os n's 1.040.338179; 1.099.880/80
e 1.203.800/81, resolvem:

I - O capital social de Cr$ 3.500.000,00 (três milhões
e quinhentos mil cruzeiros) é elevado para Cr$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros). Esse
aumento é procedido da seguinte forma:

a) Do saldo existente nas contas "reserva especial
de capital" e "reserva de capital" , devidamente escritu
radas em elementos da contabilidade, é utilizada a im
portância, respectivamente, de Cr$ 40.317.721,08 (qua
renta milhões, trezentos e dezessete mil e setecentos
e vinte e um cruzeiros e oito centavos) e Cr$
4.310.700,78 (quatro milhões, trezentos e dez mil e sete
centos cruzeiros e setenta e oito·centavos);

b) Do saldo existente na conta "Iucros acumulados",
é utilizada a importância de Cr$ 1.871.578,14 (um mi
lhão, oitocentos e setenta e um mil, quinhentos e setel)ta
e oito cruzeiros e catorze centavos).

Criando-se, por conseqüência, 46.500.000 (quarenta
e seis milhões e quinhentas mil) novas cotas de capital,
no valor unitário de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) que serão
distribuídas entre os sócios, proporcionalmente ao capi
tal que já possuem na sociedade.

11-Como conseqüênciz a cláusula m, capítulo "Ca
pital e Responsabilidade", do contrato social, doraven
te, terá a seguinte redação:

Capital e respoll58bUidade
Cláusula III - O capital'social, inteiramente subs

crito e integralizado, é de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de cruzeiros), representado por 50.000.000
(cinqüenta milhões) de cotas no valor unitário de Cr$
1,00 (um cruzeiro) e assim distribu(do entre os sócios:

VI - Portanto, o contrato social passa, doravante,
a viger com a seguinte redação:

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA

CGC 46.241.816/0001-08

CONTRATO SOCIAL

Denominação, Sede e Objeto

Cláusula I - A Sociedade girará sob a razão social
"Rádio Cidade de Campinas Limitada" com sede na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na rua Quin
ze n' 17, Jardim São Gabriel, sob a característica de
sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
constituída de acordo com o Decreto n' 3.708 de 10
de janeiro de 1919 e de conformidade com a legislação
que rege os serviços de radiodifusão.

Cláusula II - A Sociedade tem por objeto a execução
de serviços de radiodifusão sonora de quaisquer modali
dades, em quaisquer localidades do País, desde que
para tanto o Governo federal lhe outorgue permissões
e, ou, concessões, podendo paralelamente explorar a
propaganda comercial e a música funcional.

§ I' A execução a que se refere esta cláusula obede
,cerá sempre a legislação específica que reger a radiodi
fusão, visando fins cívicos, educacionais, patrióticos e
recreativos.

§ 2' Para a consecução dos seus objetivos, a Socie
dade poderá instalar estações radiodifusoras, serviços
especiais de música funcional, abrir e fechar sucursais
e escritórios em quaisquer partes do País.

Capital e ResponsabUldade

Cláusula III - O capital social, inteiramente subs
crito e integralizado, é de Cr$ 3.500.000,00 (três milhões
e quinhentas mil) quotas nll valor unitário de Cr$ 1,00
(hum cruzeiro) e assim distribuídas entre os sócios.

§ I' - A responsabilidade de cada sócio é limitada
até o valor total do capital social, nos termos do art.
2' in fiDe do Decreto n' 3.708119.

§ 2' As cotas representativas do capital social são
indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece
apenas um único proprietário.

1II - Ficam ratificadas e mantidas as demais dispo
sições contratuais.

e duzentas e cinqüenta) quotas do capital no valor total,
cada um, de Cr$ 224.250,00 (duzentos e vinte e quatro
mil, duzentos e cinqüuenta cruzeiros) transferem a tota
lidade dessas quotas ao já quotista Odilon Garcia Nasci
mento Filho e se retiram defmitivamente da Sociedade,
dando plena e geral quitação.

lU - Feitas as transferências acima, a cláusula III
do contrato social passa a ter a seguinte redação:

"Cláusula III - O capital social, inteiramente subs
crito e integralizado, é de Cr$ 1.794.000,00 (hum mi
lhão, setecentos e noventa e quatro mil cruzeiros), re
presentado por 1.794.000 (hum milhão, setecentos e
noventa e quatro mil) quotas no valor unitário de Cr$
1,00 (hum cruzeiro) e assim distribuído entre os sócios:

§ l' A responsabilidade de cada sócio é limitada
até o valor total do capital social.

§ 2' As quotas representativas do capital social são
indivisíveis e para cada uma delas a Sociedade reco
nhece apenas um único proprietário."

IV - Resolvem os quotistas elevar o capital social
de Cr$ 1.794.000,00 (hum milhão, setecentos e noventa
e quatro mil cruzeiros) para Cr$ 3.500.000,00 (três mi
lhões e quinhentos mil cruzeiros), criando-se 1.706.000
(hum milhão, setecentas e seis mil) novas quotas de
Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, que são distribuídas
proporcionalmente entre os quotistas. Este aumento
do capital social é feito mediante o aproveitamento de
Cr$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil cruzeiros)
do saldo da conta "Reserva Especial do Capital" e Cr$
981.000,00 (novecentos e oitenta e um mil cruzeiros)
do saldo da conta "Reserva Je Lucros", ambas devida
mente escrituradas em elementos da contabilidade so
cial.

V - Resolvem, ainda, modificar as cláusulas X e XI
do contrato social para permitir seja a gerência da Socie
dade exercida pelos dois quotistas, que agirão isolada
mente.

Odilon Garcia Nascimento Filho.. 2.625.000 cotas Cr$ 2.625.000,00
Maria Helena de'Almeida Barbosa Garcia Nascimento.......... 875.000 cotas Cr$ 875.000,00
Total 3.500.000 cOlaS Cr$ 3.500.000,00

§ I' - A responsabilidade de cada sócio é limitada usarão a denominação "diretor", dispensados de quais-
até o valor total do capital social. quer garantias de gestão.

§ 2' - As quotas representativas do capital social Cláusula XI - Além das atribuições necessárias à
são indivisíveis e para cada uma delas a Sociedade reco- realização dos fins sociais, os diritores ficam investidos
nhece apenas um úrúco proprietário. de poderes para representar a Sociedade ativa e passiva-
AdmlJ&io de S4idos e Cessão de quotas mente, agindo isoladamente em juízo ou fora dele, po-

Cláusula IV - É vedado o ingresso na Sociedade às dendo transigir, renunciar, desistir, fumar compromis-
pessoas jurídicas e estrangeiras, nela só podendo ser 80S, confessar dívidas, fazer acordos e contrair obriga-
admitidas brasileira. ções:

aáusula V - A quotas representativas do capital so- § l' - É vedado o uso da razão social em negócios
ci.al são intransferíveis, inalienáveis e incaucionáveis, estranhos aos objetivos sociais, bem como a concessão
direta ou indiretamente, a estrangeiros e pessoas jurfdi- de avais, fianças e garantias em favor de terceiros.
cas, dependendo qualquer alteração contratual de pré- § 2' - Os diretores farão jus a um pro labore que
via anuéncia do órgão competente do Governo federal. será fixado de comum acordo entre os sócios.

aáusula VI - Ocorrendo a hipótese de qualquer só- § 3' - A Sociedade poderá fazer-se representar
cio desejar transferir a totalidade ou parte das suas em Juízo e fora·dele por procurador ou procuradores,
quotas, terão preferência absoluta para a aquisição os brasileiros, os quais terão os poderes que forem fixados
demais sócios, aos quais o sócio interessado em trans· nos respectivos mandatos, cuja outorga será assinada
ferir deverá comunicar sua intenção por escrito conce- por qualquer dos diretores.
dendo um prazo de sessenta dias. § 4' Sempre que a lei exigir os procuradores terão

Parágrafo único. Caso mllis de um sócio desejar seus nomes submetidos à prévia apreciação do órgão
adquirir as quotas, a aquisição será feita por eles na competente do Governo federal.
propoeção direta das quotas que já possu(rem. ElIerddo SodaI e Balanço
Pnzo e falecimento Cláusula XII - O ano social coincide com o ano civil.

aáusula VII - A duração da Sociedade é por prazo Anualmente no dia 31 de dezembro será levantado um
indeterminado, observando-se quando da -iU.a dissolu- balançogeral para apuraÇão dos resultados do exercício.
ção os preceitos da lei específica e da que for aplicável. Os lucros ou prejuízos apurados serão divididos entre

Cláusula VIII - Ocorrendo o falecimento de qual- os sócios na proporção das quotas que possuírem, ou
quer sócio a Sociedade não se dissolverá, procedendo-se ficarão escriturados em título próprio da contabilidade.
então a um balanço geral e pagando-se aos herdeiros Casos omissos e'foro
ou sucessores do sócio falecido o valor do seu capital, Cláusula XIII - Os casos omissos no presente con-
considerando-se os débitos e créditos que possua e o trato serão resolvidos de comum acordo entre os sócios,
lucro ou prejuízo apurado até o último dia do mês em
que tiver ocorrido o falecimento.

Parágrafo úrúco. Em caso de impedimento legal de
qualquer sócio, aplicar-se-á o dispOsto nesta cláusula.

Cláusula IX - Poderão os herdeiros ou sucessores
do sócio falecido optarem por seu ingresso na Socie
dade, desde que para isso obtenham prévia anuência
do Governo federal, prevalecendo a decisão contida
na presente cláusula sobre a estipulada na anterior.
Gerência e pro labore

Cláusula X - A gerência da Sociedade será exercida
pelos quotistas Odilon Garcia Nascimento Filho e Maria
Helena de Almeida Barbosa Garcia Nascimento, que
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RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA

CGC 46.241.816/0001-08
5' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Odilon Garcia Nascimento Filho, hrasileiro, casado,
advogado, RG 2.767.203 SP e CPF n' 134.876.398-15,
residentc na Rua José Ferreira de Camargo, 677 em
Campinas-SP, onde é domiciliado e Maria Helena de
Almeida Barbosa Garcia Nascimento, brasileira, casa
da, professora RG 5.846.958 SP, CPF 031.180.048-35,
residente na Rua José Ferreira de Camargo, 677 em
Campinas-SP, onde é domiciliada, únicos sócios cotistas
da Rádio Cidade dc Campinas LIda, socicdade por cotas
de responsabilidadc limitada que tem seu ato consti
tutivo arquivado na JUCESP sob o n' 705.562174 e alte
rações posteriores arquivadas na mesma repartição sob
os n's 1.040.338179; 1.099.880/80; 1.203.800/81 e
99.772/84, resolvem:
[-O capital social de Cr$ 50.000.000 (cinqüenta

milhóes de cruzeiros) é elevado para Cr$ 232.000.000
(duzentos e trinta e dois milhões de cruzeiros). Esse
aumento é procedido da seguinte forma:

a) do saldo existente na conta "lucros acumulados"
é utilizada a importància de Cr$ 74.360.000 (setenta
e quatro milhões trezentos e sessenta mil cruzeiros),
devidamente escriturados em elementos da contabili
dade social, ficando registrado para aproveitamento fu
turo o valor remanescente de Cr$ 714.647 (setecentos
e quatorze mil seiscentos e quarenta e sete cruzeiros);
e

b) é aproveitado inteiramente o saldo da conta "re
serva especial de capital", ora no montante de Cr$
107.640.000 (cento e sete milhões e seiscentos e qua
renta mil cruzeiros) que estão devidamente escriturados
em élementos da contabilidade social.

II - Por conseqüência, criam-se 182.000.000 (cento
e oitenta e dois milhões) de novas cotas de capital,
no valor unitário de Cr$ 1,00 (um cruzeiro), que são
distribuídas aos sócios na proporção direta de capital
que já possuem. E, por isso, a cláusula IH, capítulo
"Capital e Responsabilidadc" do contrato social passa
a viger com a seguinte redação:
Capital e responsabilidade

Cláusula III - O capital social, intciramente subs
crito e integralizado, é de Cr$ 232.000.000 (duzentos
e trinta e dois milhões de cruzeiros), representado por
232.000.000 (duzentos e trinta e dois milhões) de cotas,
no valor unitário de Cr$ (um cruzciro) e assim distri
buídas entre os cotistas:
Odilon Garcia Nascimento Filho ...... 174.000.000 cotas
Cr$ 174000000
Maria Helena de Almeida Barbosa Garcia Nascimento.
58.000.000 cotas Cr$ 58.000.000
Total 232.000.000 cotas Cr$ 232.000.000

§ 1" A responsabilidade de cada sócio é limitada
até o valor total do capital social, nos termos do art.
2' in fine do Decreto n' 3.708/19.

§ 2" - As cotas representativas do capital social
são indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reco
nhece apenas um único proprietário.

II1 - Ficam ratificadas e mantidas as demais dispo
sições contratuais.

Assim, justos e contratados assinam o presente junta
mente com duas testemunhas, em 5 (c,inco) vias.

Campinas, 17 de junho de 1985. ~ Odilon Garcia
Nascimento Filho - Maria Helena de Almeida Barbosa
Garcia Nascimento.

Testemunhas: Edmur Ferreira Jr.

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA

CGC 46.241.816/0001-08

6' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os abaixo assinados Odilon Garcia Nascimento Fi
lho, brasileiro, casado, advogado, RG 2.767.203-SP,
CPF 134.876.398-15; e Maria Helena de Almeida Bar
bosa Garcia Nascimento, brasileira, casada, professora,
RG n' 5.846.958-SP, CPF 031.180.048-35, residentes
na Rua José Ferreira de Camargo, 677 em Campinas
- SP. onde são domiciliados. únicos sócios da Rádio
Cidade de Campinas LIda, sociedade por cotas de res
ponsabilidade limitada, que tem seus atos constitutivos
e alterações posteriores arquivados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, sob os seguintes números e

DIÁRIO DO CONGRESSO NACrONAL (Seção f)

datas, respectivamcnte: 683.288=/=73, aos 16-10-73,
retificado pelo de n9 705-562 =/ =74 aos 26-3-74;
1.040.338 =/ =79, aos 13-3-79; 1.099.880 =/ =80, aos
9-4-80; 1.203.800=/=81, aos 26-11-81,99.772=/=84,
aos 3-10-84 e 89.986 =1 =85, aos 3-7-85. por esta e na
melhor forma de direito, Resolvem alterar o seu contra
to social, conforme a seguir é descrito:

a) Visando a adoção do nome de fantasia "Rádio
Cidade", é incluído parágrafo único à cláusnla I, do
contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula I - A Sociedade girará sob a razão social
"Rádio Cidade de Campinas Ltda", com sede na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Paulo No
gueira Filho, 17 - Jardim São Gabriel, sob a caracte
rística de sociedade por cotas de responsabilidade limi
tada, constituída de acordo com o Decreto n' 3.708,
de 10 de janeiro de 1919 e de conformidade com a
legislação que rege os serviços de radiodifusão.

Parágrafo único. Em suas irradiações a Sociedade
se identificará como: "Rádio Cidade".

b) Ficam ratificadas e mantidas as demais cláusulas
do contrato social.

Assim, por estarem em tudo justos e contratados
assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de
igual teor e para um só efeito. juntamentc com duas
testemunhas. Cada via tem 2 (duas) folhas datilogra
fadas de um só lado.

Campinas. 29 de novcmbro de 1985. -Odilon Garcia
Nascimento Filho - Maria Helena de Almeida Barbosa
Garcia Nascimento.

Testemunhas: Nivaldo Vieira Santos, RG 16.330.621,
CPF 055.262.278-80 - David Penha Machado, RG
9.299.125, CPf 005.627.568-41.

Proc. n' 29/00.001670/87
Entidade: Rádio Cidade de Campinas LIda.

Sr. Chefe da SRAD,
Tendo em vista que a entidade não instruiu conve

nientemente sua proposta de habilitação ao Edital n'
94/87, de 24-6-87, elaboramos ofício para eventual apro
vação, formulando as exigências necessárias.

Setor Jurídico, 3-2-88. -

De acordo.
Expeça-se o ofício.
SRADIDR, 3-2-88. - Nilton Aparecido Leal, Chefe

da Seção de Radiodifusão.

Ofício: n' 120/SP04J em 4/2/88.
Do: Diretor da Diretoria Regional do Dentel em São
Paulo
Endereço: Rua Costa, 55 - Consolação - 01304 
São Paulo/SP
Ao: SI. Diretor da Rádio Cidade de Campinas LIda.
Assunto: Solicitação - Faz
Ref. Proc. n" 29100.001670/87
ANEXO: Formulário Modelo UI-3

Relativamente ao Edital n' 094/87 que visa a execução
e exploração do serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (TV) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
cumpre-nos informar que a proposta apresentada por
essa entidade foi analisada por esta Diretoria Regional,
tendo sido julgada incompleta pelos seguintes motivos:
1-Dos atos constitutivos (Contrato social e Altera

ções subseqüentes apresentados, não constou o dispo
sitivo estabelecido na alínea "c", § l' do artigo 14 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n' 91.837 de 25-10-85 publi
cado no Diário Oficial da União de 29 subsequente.
(subitem 2.2.1.3. das Condições do Edital).

Portanto, deverá ser carreada aos autos da proposta
a 7' alteração contratual onde se encontra incluído refe
rido dispositivo, assim como a adaptação do capital
à nova unidade do sistema Monetário Brasileiro (o cru
zado).

2 - Ainda em relação ao capital social que é atual
mente de Cz$ 232.000,000 (duzentos e trinta e dois
mil cruzados). portanto, aquém do valor mínimo neces
sário para concorrer ao presente Edital, ou seja. Cz$
7.185.150,00 (sete milhões, cento e oitenta e cinco mil
e cento e cinqüenta cruzados) e considerando, inclusive,
o disposto na Portaria MC n' 316 de 7-/1-85, publicada
no Diário Oficial da União de 11-/1-85, essa entidade,
sendQ executante de serviço de radiodifusão. poderá
se valer de uma das opções indicadas no subitem 7.2.2.
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das Condições do Edital e comprovar que possui os
recursos financeiros exigidos.

3 - Não foi apresentada a Relação Anual de Infor
mações Sociais (RAIS) do último exercício, como prova
de cumprimento da legislação trabalhista referente à
observância da proporcionalidade de brasileiros na enti
dade (subitem 2.4. das Condições do Edital).

4 - Quanto a demonstração de recursos técnicos, es
sa entidade deverá preencher e apresentar o formulário
modelo III-D anexo.

5 - Finalmente, esclarecer quais serão os percentuais
de equipamentos utilizados como transmissor, sistema
irradiante e estúdio, posto que não foi preenchido o
item 6 dos quadros complementares.

Assim sendo, no prazo de 7 (sete) dias, contado do
recebimento deste, deverá essa entidade, remeter a esta
Diretoria Rcgional, a documentação acima meociona
da, suprindo as falhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado, no prazo previsto
implicará a desclassificação dessa entidade.

Atenciosamente. - Marcelo Aparecido Coutinho da
Silva, p/delegação. - Sebastião Lopes Junior, Chefe
da Seção de Radiodifusão, substituto.

Campinas, 25 de fevereiro de 1988
IImo. Sr.
Diretor Regional do Dentel
'Rua Costa, 55
São Paulo-SP

EDITAL N' 94/87
Ret. Proc. 29100.001670/87

Rádio Cidade de Campinas LIda

Senhor Diretor:
Em atenção ao Ofício n' 120/Sr04J, dessa Dirctoria,

requeremos:
a) Juntada aos autos do processo referido, de:
1 - Xerox autenticada da 7' alteração contratual des

ta entidade;
2 - Minuta de alteração contratual elevando o capi-

tal social para Cz$ 7.450.000,00;
3 - Demonstração de Recursos técnicos; e
4 - Xerox autenticada da RAIS.
Também, em referência ao mesmo expediente, infor

mamos que os equipamentos do sistema irradiante e
transmissores serão 100% nacionais e que os de estúdio
e externa somente serão importados na mcdida em que
não haja fabricação de similar nacional.

Assim, entendcndo bem satisfeitas as exigências for
muladas, que damos à V. disposição e subscrevemo-nos.

Atenciosamente. - Rádio Cidade de Campinas LI
da.: Odilon Garcia Nascimento Filho, Diretor.

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA.

CGC 46.241.816/0001-08

7' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os abaixo assinados Odilon Gareia Nascimento Fi
lho, brasileiro, casado, advogado, RG 2.767.203-SP,
CPF 134.876.398-15; e Maria Helena de Almeida Bar
bosa Garcia Nascimento, brasileira, casada, radiodi
fusora, RG n' 5.846.958-SP, CPF 031.180.048-35, resi
dentcs na Rua José Ferreira de Camargo, 677, em Cam
pinas - SP, onde são domiciliados, únicos sócios da
Rádio Cidade de Campinas LIda, sociedade por cotas
de responsabilidade limitada, que tem seus atos consti
tutivos e alterações arquivados na Jucesp, sob os núme
ros e datas, respectivamente: 683.288 =/ =73, aos
16-10-73, retificado pelo de n' 705-562 =/ =74 aos
28-3-74; 1.040.338 =/=79, aos 13-3-79;
1.099.880 =1 =80, aos 9-4-80; 1.203.800 =/ =81, aos
26-1\-81; 99.772=/~84, aos 3-10-84; e 89.986=/=85,
aos 3-7-85; e 175.517 =/ =86, aos 9-1-86, Resolvem alte
rar o seu contrato social, conforme; seguir é descrito:

1 - Em face das disposiçóes do Decreto-Lei n'
2.284/86. o capital social, que era de Cr$ 232.000.000,00
(duzentos e trinta e dois milhões de cruzeiros). passa
a ser de Cz$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil
cruzados), alterando-se a redação da Cláusula UI. que
passa a ser a seguinte:
Capital e responsabilidade

Cláusula UI - O capital social, inteiramente integra
lizado em moeda corrente nacional, é de Cz$ 232.000.00



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado l' 6011

Ministério das Comunicações
Departamento Nacional de Telecomunicações
Diretoria Regional do Dentel em São Paulo

Termo de Instauração

Instaurei, nesta data, o processo que recebeu o nüme
ro 29100001671187, nesta Diretoria, com os decumentos
que instruem a proposta da Antena Um Sons e Imagens
LTDA para executar o serviço de Radiodifusão de Sons
e Imagens nos termos do Edital n' 094/87/GM A pro·
posta compreende 16 folhas numeradas e rubrificadas.

São Paulo, 24 de agosto de 1987.
Declaro que presenciei a instauração do presente pro

cesso e nehum reparo tenho a fazer.
Em 24-8-1987. - Elaine Gonçalves dos Ramos, Procu

radora.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das COloU'

nicações:
A Antena Um sons e Imagens Lrda .

CGC , constituída na forma da legis·
lação em vigor, com sede na Av. Europa 571 em São
Paulo---"iP ,executante de serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada nesta mesma cidade e em Belo
Horizonte-MG, tendo tomado conhecimento attavés do
Diário Oficial da União de 24 de junho p. passado.
do Edital de n" 94 de 23 do mesmo mês, mandado
publicar por V. Ex' convidando os interessados na exe·
cução de serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Campinas-SP, onde existe a possibilidade
técnica de instalação de uma emissora geradora de TV
em UHF, com a potência de 50,0 kW ERP para operar
no canal 15 (quinze), que será instalada nos moldes
das normas técnicas em vigor ou das que vierem a vigo
rar. por seu diretor, abaixo assinado, vem dizer que
deseja executar esse serviço e que se compromete desde
já a atender a todas as exigéncias de ordem técnica
e/ou jurídica que lhes venham a ser formuladas pelo
Poder Concedente.

Declara que se compromete, caso seja a escolhida
para a execução do serviço, a:

a) Observar rigorosamente as leis. regulamentos,
normas e recomendações em vigor. ou que de futuro
venham a vigorar, relativamente à radiodifusão de sons
e imagens;

b) Utilizar em suas irradiações os equipamentos des
critos no Anexo IV "Demonstração de Recursos Técni
cos", nos exatos termos da letra "c" do parágrafo 1"
do art. 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, com a redação que lhe deu o Decreto n"
91.837/85;

c) Em pautando a sua conduta pelo mais rigoroso
respeIto aos regulamentos técnicos e jurídicos. destmar
do horário da emissora os seguintes espaços a:

! - Programas educativos, cujo objetivo será a cultu
ra, formação e informação dos ouvintes, em no mínimo
5% (cinco por cento) da programação diária, além da
queles que venham a ser compulsoriamente exigíveis
Esses programas terão temas os mais variados e de
pre~erência que se coadunem com a região servida pela
emIssora;

1I-Programas ao vivo. em média de 20% (vmte
por cento) do total das irradiações, compreendidos em
notlclár~os. tn.usicais, entrevistas de caráter geral, pro
gramas mfantl-s, etc.

. 1II - Prog~amas informativos, em percentual supe
nor a 5% (CinCO por cento) do total das irradiações
diárias;

IV - Filmes e documentários abordando os mais va
riados temas, observada a seleção segundo o horário
de transmissão (censura c1assificatória) preferentemen
te aqueles de origem e motivos nacionais;

.V -. Programação comercial, na medida em que não
prewdlque O objetivo principal da outorga, para a sus
tentação do empreendimento, sempre em conformida
de com a legislação que reger a matéria, especialmente
no que tange aos limites de irradiação da publicidade
e seu conteúdo.

Assím, juntando os docume~tos exigidos pelo Decre
to n' 91.837/85 e declarando aderir inteiramente às con
dições do Edital.

P. Deferimento. - p/Antena Um Sons e Imagens
Limitada: Orlando Negrão Junior. Diretor.

Cz$ 5.587.500,00

CzS I.862.500,00

CzS 7.450.000,007.450.000 cotas

1.862.500 cotas

5.587.500 cotas

2 - Sistema Irradiante

1.2 tipo e/ou modelo: RTU - 2000A COD Homol.
03290/80,

174.000 cotas Cr$ 174.000,00
58.000 cotas Cr$ 58.000,00

232.000 cotas Cr$ 232.000,00
de Camargo, 677 em Campinas-SP onde são dotnici
liados, únicos cotistas da sociedade comercial por cotas
de responsabilidade limitada que gira nesta praça sob
a denominação de Rádio Cidade de Campinas limi
tada, cujos atos constitutivos e alterações contratuais
foram arquivados na junta Comercial do Estado de São
Paulo, respectivamente, sob os seguintes números e
datas: 683.288=/=73 aos 16-10-73, retificado pelo de
n' 705.562 =/ =74 aos 28-3-74; 1.040.338 =/ =79, aos
13-3-/79, 1.099, 880 =/ =80, aos 09-4-80;
1.203.800=/=81, aos 26-11-81; 99.772=1=84, aos
3-10-84; 89.986 =/ =85, aos 3-7-85; 175.517 =1 =86 aos
9-1-86 e 252.211 =/=86 aos 23 de julho de 1986, por
este instrumento e na melhor forma de direito resolvem:

1-Elevar o capital social de Cz$ 232.000,00 (duzen
tos e trinta e dois mil cruzados) para Cz$ 7.450.000,00
(sete milhÕeS quatrocentos e cinqüenta mil cruzados),
mediante a emissão de 7.218.000 (sete milhões. duzen
tos e dezoito mil) novas cotas, no valor nominal de
Cz$ 1.00 (um cruzado), que são subscritas pelos sócios
na proporção direta do capital que já possuem e serão
integralizadas totalmente no prazo de 60 (sessenta) dias
contados do arquivamento desta na Jucesp, ficando cer
to que essa integralização ocorrerá antes do início das
transmissões da emissora de Televisão, caso esta enti·
dade seja contemplada no Edital 94/87 do Ministério
das Comunicações;

11 - Pelo exposto, a Cláusula m, capítulo "Capital
e Responsabilidade" do contrato social, passa a viger
com a seguinte redação:

"Capital e responsabilidade

Cláusula III - o capital social, inteiramente subscrito
é de Cz$ 7.450.000,00 (sete milhões quatrocentos e cin:
qüenta mil cruzados), representado por 7.450.000,00
(sete milhões, quatrocentos e cinqüenta mil) cotas no
valor de Cz$1,00 (um cruzado) cada uma e assim distri
buido entre os sócios:

§ I' As cotas representivas do capital social são in
divisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece
apenas um único proprietário.

§ 2' A responsabilidade de cada sócio é limitada
ao valor do capital social, nos termos do art. 2' in fine
do Decreto n" 3.708119.

§ 3' Os sócios integralizarão a totalidade do capital
social no prazo de 60 (sessenta) dias contados do arqui
vamento desta alteração contratual na Jucesp, devendo
essa data ocorrer antes do início da inauguração da
emissora de televisão, caso o Governo federal haja por
bem outorgar referido serviço, objeto do Edital no 94/87
do Ministério das Comunicações."

111 - Ficam ratificadas e mantidas as demais dispo
sições contratuais.

IV - Assim, por estarem em tudo justos e contra
tados assinam o presente instrumento em três (3) vias,
de igual teor e forma e para um único efeito, justamente
com (2) duas testemunhas. Cada via tem 3 (três) folhas
datilografadas apenas no anverso.

2.1 fabricante - Telavo Indústria e Com. de Equi
pamentos para Telecomunicações LTDA.

2.2 tipo e/ou modelo: DOC 24 (4 painéis).
Campmas, 24 de fevereiro de 1988. - (dirigente le·

galmente habilitado) Odilon Garcia Nascimento Filho.

Odilon Garcia Nascimento .
Maria Helena de Almeida Barbosa
Garcia Nascimento ..

Totais ..

Testemunhas: Dulclnea Figueiredo de Araújo - Nilza
Ferreira do Nascimento.

RÁDIO CIDADE DE CAMPINAS LTDA

CGC 46.241.816/0001·08

8' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Minuta

Odilon Garcia Nascimento Filho, brasileiro, casado,
radiodifusor, RG 5.846.958 SP CPF n' 031.180.048-35
e Maria Helena de Almeida Barbosa Garcia Nascimen
to. brasileira, casada, radiodifusora. RG 5.846.958 SP,
CPF 031.180.048-35, residentes na rua José Ferreira

Campinas, 20 de fevereiro de 1988. - Odilon Garcia
Nascimento Filho - Maria Helena de Almeida Barbosa
Garcia Nascimento.

Testemunhas:
Visto. - ~raIdo Urbaneca Ozorio, OAB/SP 57.465.

ANEXO IV

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

1 - Transmissor
1.1 fabricante - Telavo Indústria e Com. de Equi

pamentos para Telecomunicações LTDA.

(duzentos e trinta e dois mil cruzados) representado valor de Cz$ 1,00 (um cruzado) cada e assim distribuído
por 232.000 (duzentas e trinta e duas mil) cotas no entre os sócios:

Odilon Garcia Nascimento Filho .
Maria Helena de Almeida Barbosa Garcia Nascimento .
Total : .

§ I' A responsabilidade de cada sócio é limitada
até o valor total do capital social, nos 'termos do art.
2' In fine do Decreto n' 3.708, de 10 de janeiro de
1919.

§ 2' As cotas representativas do capital social são
indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece
apenas um único proprietário.

11 - Resolvem também, os sócios, em face do que
dispõe o Decreto n' 91.837, de 25 de outubro de 1985,
acrescentar um parágrafo ã Cláusula Xl do contrato
social, renumerando-os, conforme abaixo:

"Cláusula Xl - Além das atribuições necessárias
ã realização dos fins sociais, os diretores ficam inves-'
tidos de poderes para representar a sociedade ativa e
passivamente, agindo isoladamente em Juízo ou fora
dele, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar com
promisso, confessar dívidas, fazer acordos e contrair
obrigações.

§ l' É vedado o uso da razão social em negócios
estranhos aos objetivos sociais. bem como a concessão
de avais, fianças e garantias em favor de terceiros.

§ 2' Os diretores e/ou, administradores desta enti
dade serão sempre brsileiros natos e a sua investidura
nos respectivos cargos somente poderá ocorrer após
haverem sido aprovados pelo Ministério das Comuni
cações.

§ 3' Os diretores farão jus a um pro labore que
será fixado de comum acordo entre os sócios.

§ 4' A sociedade poderá fazer-se representar em
Juízo e fora dele por procurador ou procuradores, brasi
leiros, os quais terão os poderes que forem fixados nos
respectivos mandatos, cuja outorga será assinada por
qualquer dos diretores.

§ 5' Sempre que a lei exigir os procuradores terão
seus nomes submetidos ã prévia apreciação do órgão
competente do Governo Federal."

1II - Ficam ratificadas as demais disposiçóes contra
tuais.

E, assim, justos e contratados, assinam a presente
alteração do contrato social, datilografada em 6 (seis)
vias de um só teor e para um único efeito, juntamente
com duas testemunhas.

Campinas, 23 de abril de 1986. - Odilon Garcia
N8Ielmento Filho - Maria Helena de A.D. Garcia Nasci
mento.
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*1'05 sócios integdlizam neste ato, em moeda cor
rente nacional, SlJ% (cinqüenta por cento) do capital
social. Os restantes SO% (cinqüenta por cento) serão
integralizados, em bens ou em moeda corrente nacional,
mediante chamadas da diretoria a partir da data em
que for outorgada a primeira emissora à sociedade.

leiro e o desenvolvimento das empresas produtoras na
cionais, com a conseqüente ampliação do mercado de
trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

B) Respeito à diferenciações regionais da cultura
brasileira, procurando relaciona-las em seu próprio con
tcxto;

C) Manutenção de elevado sentimento ético, moral
e cívico

D) Fidedignidade da informação e observância, na
publicidade de princípios éticos indispensáveis à prote
ção do público e do consumidor.

A programação desta entidade antenderá aos percen
tuais propostos no requerimento inicial e obedecerá
a todas as disposições legais pertinentes, em vigor ou
a vigorar.

São Paulo, 22 de agosto de 1987, - P/Antena Um
'Sons e Imagens Ltda: Orlando Nel:rão Junior, Diretor.

ANTENA UM SONS E IMAGENS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Orlando Negrão Junior, brasileiro, casado, radiodi
fusor, RG 2.400.517 SP, CPF 008.143,268-20 e Amira
Negrão, brasileira, casada, radiodifusora, RG S.079 .289
SP, CPF 184.343.908-14, domiciliados na Comarca de
São Paulo-SP, onde residem na Rua da Mata 136 ap
102, resolvem por esta e na melhor forma de direito,
constituir uma sociedade comercial por cotas de respon
sabilidade limitada com o objetivo de executar serviços
de radiodifusão de sons e imagens, mediante as seguin
tes cláusulas:

Da denominaçáo da sede e do objeto
Cláusula I - A Antena Um Sons Imageus Limitada,

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av Europa, 571 ê uma sociedade comercial por cotas
de responsabilidade limitada, constituida de acordo com
o Decreto n" 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e com
a legislação que rege a execução dos serviços de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens no Brasil.

Parágrafo único: em suas transmissões esta sociedade
se identificará como: "TV Antena Um"

Cláusula II - A sociedade tem por objeto a execução
de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
de quaisquer modalidades, em quaisquer localidades
do país, desde que para tanto o Governo Federal lhe
outorgue permissões e, ou, concessões podendo parale
lamente explorar a propaganda comercial, a música fun
cionai c, ou, ambicnte e a difusão de imagens e sons
em geral.

*1'As atividades aque Se referem esta eláusula obede
cerão, sempre, a legislação específica que reger a execu
ção dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens. no Brasil, visando fins patrióticos, cívicos, cul
turais, educativos e recreativos.

*2' Para a consecução dos seus objetivos, a socie
dade poderá instalar estações emissoras, radiodifusoras,
serviços especiais de música funcional, estúdios auxilia
res e abrir e fechar sucursais, escritórios comerciais,
departamento de vendas e filiais em quaisquer partes
do país, observados os regulamentos técnicos e as nor
mas jurídicas específicas e aplicáveis.

Do capital e da resp0ll'abilidade
Claúsula III - O capital social, inteiramente subs

crito pelos sócios, neste ato, é de Cz$ 7.500.000,00 (sete
milhões e quinhentos mil cruzados) representado por
7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) cotas no valor
de Cz$ 1,00 (um cruzado) cada uma e assim distribuído
entre os sócios:

Orlando Negrão Júnior 7.00.000 de cotas
Cz$ 7.0lJO.000,OO

Amira Negrão SOO.OOO cotas
Cz$ 500.000,00

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, aos
vinte e quatro dias de agosto de mil novecentos e oitenta
e sete, a Antena Um Sons c Imagens Ltda., com sede
à Av. Europa, 571, aqui represcntada pelo seu Diretor
Sr. Orlando Negrão Junior, brasileiro, casado, radiodi
fusor, RG 2.400.517, CPF 008.143.268-20 residente e
domiciliado à Rua da Mata, 136 apt' 102 em São Paulo
- SP, nomeia e constitui seus bastante procuradores
o DI. Geraldo Urbanéca Ozório, brasileiro, casado,
advogado, OAB/SP. 57.465 e CPF n" 057.048.478-20,
com escritório na Rua Domingos de Morais, 391 
cj. 03 Vila Mariana - São Paulo e Elaine Gonçalves
dos Ramos, brasileira, assistente jurídico, RG
16.440.478, CPF 022.560.718-20, rcsidente e domici
liada em São Paulo - SP, a quem conferc poderes
para isolada e independentemente de ordem de nomea
ção, representá-la junto ao DENTEL - Diretoria Re
gional do Dentel em São Paulo, com o fim de protocolar
os documentos que habilitam a outorgante ao edital
n' 94/87, para concorrência e serviços de radiodifusão
de SOns e imagens na cidade de Campinas - SP, poden
do assinar termos, rubricar documentos e praticar todos
os atos inerentes ao completo cumprimento deste man
dato.

São Paulo, 24 de agosto de 1987. - P. Antena Um
Sons e Imagens Ltda: Orlando Negrão Junior, Diretor.

ANEXO I
DECLARAÇÃO

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) legalmente ha
bilitado(s) da Antena Um Sons e Imagens Ltda, decla
ra(m) que:

a) mio possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no município de, Campinas
-SP que não excederã os limites fixados
no artigo 12 do Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro
de 1967, caso vellha a ser contemplada com a outorga:

b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão,
no município de, Campinas - SP , nem
de outras empresas de radiodifusão, em municípios di
versos, em excesso aos limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro de 1967. e não
excederão e~ses limites mesmo que a pretendente venha
a ser contemplada com a outorga.

São Paulo, 22 de agosto de 1987. - (dirigente legal
mente habilitado) Orlando Negrão Jnnior - (dirigente
legalmente habilitado)

ANEXÓm
DECLARAÇÃO

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) legalmente ha
bilitado(s) da Antena Um Sons e Imagens Ltda decla
ra(m) que:

a) não participa(m) da direção de outra entidade exe
cutante do meSmo tipo de serviço de radiodifusão no
município de Campina~ - SP . nem de ou
tras empresas de radiodifusão, em municípios diversos,
em excesso aos limites fixados no artigo 12 do Decn,
to-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967, e nem exce
derão esses limites cáso a proponente venha a ser con
templada com a outorga;

b) n.ão está(ãol no exercício de mandato eletivo que
lhe(s) assegure(m) imunidade parlamentar, nem exer
ce(m) cargo de supervisão ou assessoramento na Admi
nistraç,ío Púhlica, do qual decorra foro especial.

São Paulo, 22 de agosto de 1987. - (dirigente legal
mente habilitado) Orlando Negrão Junior - (dirigente
legalmente habilitado)

DECLARAÇÁO - PROGRAMAÇÁ.o

A Antena Um Sons. e Imagens Limitada por seu (5)
diretor (es) abaixo assinado (s), concorrente ao Edital
n'> 94 de 23 de junho de 1987, para execuçãO de serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo, declara que a sua progra
maç.'1o será orientada de forma a contribuir para o de
senvolvimento da Nação, através do apefeiçoamento
integral do homem brasileiro, observando, entre outros,
os seguintes critérios:

A) Prioridade aos temas, autores e intérpretes nacio
nais, a fim de incentivar a criatividade do homem brasl-

Totais , , 7.500.00
7.500.000,00

cotas Cz$

*2" As cotas representativas do capital social são
indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece
apenas um único proprietário.

* 3' A :esponsabilidade de cada sócio é limitada
ao valor do capital social, nos termos do art. 2" in fine
do Decreto N' 3.708119.
Da admissão de sócios e da cessão de cotas

Cláusula IV - Por ser vedado o ingresso na sociedade
às pessoas jurídicas e às estrangeiras, só pessoas naturais
brasileiras serão admitidas ao quadro societário e, por
conseqüencia, as cotas representativas do capital social
são inalienáveis, incaucionáveis e intransferíveis, direta
ou indiretamente, àquelas pessoas.

Cláusula V - Ocorrendo a hipótese dc qualquer só
cio desejar transferir as suas cotas, no todo ou em parte,
preferência absoluta é assegurada aos demais compo
nentes do quadro societário, devendo o interessado em
transferir comunicar essa intenção, por escrito, aos de
mais cotistas, concedendo-lhes um prazo de 60 (sessen
ta) dias para a resposta.

Parágrafo único: Caso mais de um sócio desejar ad
quirir as cotas do sócio retirante, a aquisição será feita
na proporção direta das cotas que cada um dos preten
dentes possuir.
Do prazo e do falecimento

Cláusula VI - A duração da sociedade é por prazo
indeterminado, observando-se quando da dissolução os
preceitos da lei específica e da que for aplicável.

Cláusula VII- Ocorrendo o falecimento de qualquer
dos sócios a sociedade não se dissolverá, procendeo-se,
então, a um balanço geral e pagando-se aos herdeiros
ou sucessores do sócio falecido o valor do seu capital,
considerando-se os débitos que possua na sociedade
e o lucro ou prejuízo apurado até o útlimo dia do mês
em que tiver ocorrido o falecimento.

Parágrafo único: Em caso de impedimento legal de
qualquer sócio aplicar-se-à o disposto nesta cláusnla.

Cláusula VIII - Poderão os herdeiros necessários
optar pelo seu ingresso na sociedade, desde que obte
nham a indispensável autorização do Governo Federal.

Da administração e do pro-labore

Cláusula IX - Os administradores desta entidade
serão sempre brasileiros natos e a sua posse nos respec
tivos cargos somente ocorrerá após aprovação dos seus
nomes pelo Ministério das Comunicações.

Cláusula X - A administração da sociedade será
exercida pelo sócio Orlando Negrão Junior, o qual usará
a denominação "diretor" e agirá com plenos poderes
na defesa dos interesses sociais, representando a socie
dade em juízo e fora dele, vedado O uso da razão social
em negócios estranhos à sociedade, bem como a conces
são de avais, fianças e garantias em favor de terceiros.

Parágrafo único. A sociedade poderá fazcr-se re
presentar em Juizo e fora dele por procuradores, brasi
le.iros, os quais terão os poderes que forem fixados nos
respectivos mandatos, cuja outorga quando for o caso,
deverá ser precedida de prévia anuência do Governo
Federal.

Cláusula XI - O diretor fará jus a uma retirada
pro-labore, fixada de comum acordo e registrada em
título próprio da contabilidade.

Do exercício social e do balanço

Cláusula XlI - O ano social coincide com Q- civil.
Anualmente uo dia 31 de dezembro, será levantado
um balanço geral para apuração dos resultados do exer
cício. Os lucros ou prejufzos apurados serão suportados
entre os sócios na proporção das cotas que possuirem,
ou ficarão escriturados em título próprio da contabi
lidade.

Das deliberações sociais

Cláusula XlII - Qualquer alteração deste contrato
social dependerá de prévia autorização do Governo Fe
deral e somente será válida se assinada por sócios que
representem em conjunto, pelo menos 75% (setenta
e cinco por cento) do capital social, mas produzirá efeito
com relação a todos, mesmo àqueles que náo a tenham
subscrito.

Dos casos omissos e do foro

Cláusula XlV- Os casos omissos no presente contra
to serão resolvidos de comum acordo entre os sócios,
buscando-se subsídios em toda a legisla~ão vigente, es-
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pecialmente no Decreto n° 3.708119 e no Código Brasi
leiro de Telecomunicações.

Cláusula XV - Os sócios elegem o foro da Comarca
de São Paulo, no Estado de São Paulo, para conhecer
em primeira instância de qualquer pendência oriunda
do presente contrato.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

IV - Assim, por estarem em tudo justos e contra
tados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias,
de igual teor e forma e para um único efeito, juntamente
com2 (duas) testemunhas. Cada via tem 5 (cinco) folhas

impressas apenas no anverso.

IINEXO X

Sábado 1" 60U

São Pauló, 13 de agosto de 1987. - (])"lmI(j,"
Junior - Amira Negrãll.

Testemunhas: Ivl:itildc .4nihJnJno [[21 CMTI1Um lf-~f"i'lflrdI11!.
RG 16720.420. Apm'e~ü@H §&lItIH!lE'2.! SOt!I!2S: o IRG 6.:::r17 .,~,::;_;,
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AMIRA NEGRÃO
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ORLANDO NEGRÃO
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~~E"T;ÕADEPDSSU;-;~T~TOR~~~ ME~~~~~"·I_~~~~~- ~:~':::~l

{:;J}NOMES [l·os SOCIOS Itn:r~Gr~t\;;;;_D;;QuIlD;;-~·i[~;. .c;'RWõ;;-?~~-;:;~ '--=--===~--I I
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Para os fins do disposto nestas condiç5es. entende-se como Tempo
de Programaçio Diiria de emissora de radiodifus~o o período Je
tempo de transmissâo ininterrupto. compreendido entre a entrada
no ar da estação, coincidente com o início de sua programaçao IJ_~

bitual e o t6rmino das transmiss6es no pcrfada. coincidente com
o encerramento dess a mesma programaçao.
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Proc. n' 29100.001671187
Entidade: Antena Um Sons e Imagens Limitada

Sr. Chefe da SRAD,
. Tendo em vista que a entidade não instruiu conve

mentemente sua proposra da habilitação ao Edital n'
094/87, ~e 24-6-87, elaboramos ofício para eventual
aprovaçao, formulando as exigências necessárias.

Setor Jurídico, 3-2-88. -

De acordo
Expeça-se o ofício.
SRADIDR, 3-2-88. - NlIton Aparecido Leal Chefe

da Seção de Radiodifusão. •

Ofício: n' 119/SP04J Em, 4-2-88
Do: Diretor da Diretoria Regional do Dentel em São
Paulo
Endereço: Rua Costa, 55 - Consolação - 01304 _
São PaulolSP

Ao: Sr. Diretor da Antena Um Sons e Imagens Limitada
Assunto: Solicitação - Faz
Ref.: Proc. n' 29100.001671187

Relativamente ao Edital n' 094/87 que visa a execução
e exploração do serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (TV) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
cumpre-nos informar que a proposta apresentada por
essa entidade foi analisada por esta Diretoria Regional,
tendo sido julgada incompleta pelos seguintes motivos: _

1-O requerimento dirigida ao Ministro das Comu
nicações contém a informação em seu preãmbulo de
que essa entidade é executante do serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada em São Paulo/SP
e em Belo HorizontelMG. Considerando tratar-se de
um lapso, essa proponente deverá reapresentar o reque
rimento, corrigindo essa falha.

2 - Deverá ser apresentado o Ato Constitutivo (con
trato social) e ventuais alterações contratuais com as
respectiv~s ~mprovações de arquivamento ou registro
na repartlçao competente, conforme estabelecido no
subitem 2.2. das "Condições do Edital".

Outrossim, lembramos que do contrato social deverá
constar "expressamente" os dispositivos estabelecidos
nas alÚleas "a", "b" e "c" do § I' do artigo 14 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n' 91.837, de 25-10-85, publi
cado no Diário ODeia! da União de 29 subseqüente,
enfatizamos, e não em termos aproximados como se
verifica na minuta apresentada.

3 - Faltou a comprovação de que essa proponente
possui os recursos financeiros necessários para parti
cipar do presente Edital, cabendo-nos informar que a
mesma poderá ser feita na forma estipulada ao sub-item
7.1. das Condições do Edital. Na oportunidade salien
tamos que o item ou § I' da Cláusula III do contrato
social deverá ser modificado de modo que conste que
os restantes 50% (cinqüenta por cento) do capital serão
integralizados por exemplo, até no máximo a data em
que vier entrar em funcionamento a primeira emissora
outorgada à sociedade. e não como constou.

4 - Quanto a demonstração de recursos técnicos, es
sa proponente, em atendimento ao item 5das Condições
do Edital, deverá, paralelamente, esclarecer qual o per
centual de equipamentos nacionais e entrangeiros que
poderá utilizar, posto não ter preenchido o item 6 dos
quadros complementares.

5 - Em nome do dirigente dessa proponente deverão
ser apresentadas as certidões dos Cart6rios Distribui
dores Cíveis, Criminais e de Protesto de Títulos, dos
locais de residência nos últimos 5 (cinco) anos, bem
assim das localidades onde exerça ou haja exercido,
no mesmo período, atividades econômicas, como admi
nistrador.

Assim sendo, no prazo de 7 (sete) dias, contado do
recebimento deste, deverá essa entidade remeteu a esta
Diretoria Regional, a documentação acima menciona
da, suprindo as falhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado, no prazo previsto,
implicará a desclassificação dessa entidade.

Atenciosamente. Marcelo Aparecido Coutinho da SiI.
va, p/delegação. - NiIlon Aparecido Leal, Chefe da

,Seção de Radiodifusão.
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São Paulo, 22 de fevereiro de 1988.

Exm' Se.
Diretor Regional do Dentel
Rua Costa 55
São Paulo - SP

ANTENA UM SONS E IMAGENS LTDA.

ReI.: Edital N' 94187

S/Ofício n' 119ISP04

Senhor Diretor:
Em atenção ao expediente marginado, temos a escla

recer e requerer:
a) Realmente o requerimento, por lapso, afirma ser

a entidade permissionãria de serviços de radiodifusão
em São Paulo e Belo Horizonte, quando na verdade
não o é. Pedimos escusas pela falha e apresentamos
em anexo uma nova peça com a devida correção:

b) Quanto ao contido no item "2" do V. Ofício,
pedimos, com a data vênia, seja reconsiderada a exigên
cia. A lei não exige que as expressões nela contidas
sejam repetidas "ipsis Iiteris" nas ekl.~lascontratuais.
Assim, a cláusula IV do contrato social contém clara
e expressamente todos os requisitos obrigatórios, pois
lá está escrito que é vedado o ingresso de pessoas jurídi
cas e estrangeiros na sociedade, está também escrito
que s6 pessoas naturais brasileiras (impropriamente
chamadas por vício e costume da legislação do imposto
de renda de pessoas físicas - vide art. 10 do Código
Civil Brasileiro), podem ter ingresso na sociedade, e
está escrito, também, que as cotas do capital são intrans
feríveis, inalienáveis e incaucionáveis, direta ou indire
tamente, a essas pessoas, ou seja às jurídicas e aos
estrangeiros. E outro não tem sido o entendimento des
sa Diretoria que, reiteradamente, vem autorizando o
registro de contratos contendo Cláusula redigida de for
ma idêntica à questionada, demonstrando assim que
o que a lei quer é que o instrumento societário, estatu
tário ou contratual, contenha dispositivos que assegu
rem exclusividade às pessoas naturais brasileiras na exe
cução dos serviços de radiodifusão. Os precedentes aci
ma referidos são muitos e, por isso, citamos apenas
os seguintes: Processo 29100.001358187 Portaria 0543
de 23-10-87 - Rádio Clube de Birigui LIda; Processo
29100.001867187 - Portaria 566 de 9-11-87 - Rádio
Pioneira Ltda e Processo 29100.000895187 - Rádio La
ser LIda (antiga Rádio Independência de Valinhos LI
da):

c) Quanto ao parágrafo primeiro da cláusula m, que
remos esclarecer que a integralização do capital social
se dará bem antes da inauguração das irradiações. Veja
senhor diretor que o texto contratual fala em integra
lizar em um ano a contar da data da outorga e sabemos
que após a outorga temos os prazos para apresentar
o projeto de instalação, temos a demora da apreciação
e eventuais exigências desse projeto e, s6 a partir daí,
a contagem do prazo da instalação, que, ainda terá
a espera da vistoria, etc. Assim é evidente que bem
antes do início das irradiações o capital estará total·
menle integralizado. Todavia, e para espancar qualquer
dúvida, a entidade apresenta a V. S' uma declaração
compromisso de que essa condição estará cumprida em
tempo hábil, declaração que rogamos seja aceita em
face da impossibilidade de arquivar na Jucesp alteração
contratual em curto prazo (sete dias):

d) Em anexo recibo de depósito bancário compro
vando ter a requerente os recursos financeiros. neces
sários:

e) Pedimos escusas, mais uma vez, pela falta de indi
cação,do percentual de equipamentos nacionais. Serão
eles dé 100% no que tange aos equipamentos de trans
missão (sistema transmissor e irradiante) e no tangente
aos sistemas de áudio e vídeo dos estúdios e unidades
de externa asseguramos que somente serão de proce
dência estrangeira aqueles que absolutamente não fo
rem fabricados no Brasil; e

fi Juntamos, as certidões pessoais do diretor da enti
dade, Se. Orlando Negrão Júnior.

Assim, supondo bem esclarecidas as questões aborda
das, rogamos aceite V. S' estas ponderações e determine
a juntada dos anexos documentos e o prosseguimento
e regular processamento do feito.

Sem mais, com especial e distinto apreço, subscre
vemo-nos

Sábado l' 6015.

Atenciosamente, - p/Antena Um Sons e Imagens
LIda, CSC 57.958.67010001-32, Geraldo Urballet'a 026
rio, OAB/SP - 57465.

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, aos
vinte e quatro dias de agosto de mil novecentos e oitenta
e sete, a Antena um Sons e Imagens LIda., com sede
à Av. Europa, 571, aqui representada pelo seu Diretor
Sr. Orlando Negrão Junior, brasileiro, casado, radiodi
fusor, RG 2.400.517, CPF 008.143.268-20 residente e
domiciliado à Rua da Mata, 136 apt' 102 em São Paulo
- SP, nomeia e constitui seus bastante procuradores
o Dr. Geraldo Urbanéca Ozório, brasileiro, casado.
advogado, OABISP 57.465 e CPF n' 057.048.478·20.
com escrit6rio na Rua Domingos de Morais, 391 
cj. 3 Vila Mariana - São Paulo e Elaine Gonçalves
dos Ramos, brasileira, assistente jurídico, RG
16.440.478, CPF 022.560.718-20, residente e domici
liada em São Paulo - SP, a quem confere poderes
para isolada e independentemente de ordem de nomea
ção, representa-Ia junto ao Dentel - Diretoria Regio
nal do Dentel em São Paulo, com o fim de protocolar
os documentos que habilitam a outorgante ao edital
n' 94187, para concorrência e serviços de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Campinas -SP, poden
do assinar termos, rubricar documentos e praticar todos
os atos inerentes ao completo cumprimento deste man
dato.

São Paulo, 24 de agosto de 1987. - P. Antena Um
Sons e Imagens LIda.: Orlando Negrão Junior, Diretor.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comu
nicações:

A Sons e Imagens Radiodifusão lida., CGC consti
tuída na forma da legislação em vigor, com sede na
Av. Europa 571 em São Paulo - SP. tendo tomado
conhecimento através do Diário OfIcIai da União de
24 de junho de 1987, do Edital n' 94 de 23 do mesmo
mês, mandado publicar por V. Ex' convidando os inte
ressados na execução de serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Campinas - SP. onde existe
a possibilidade técnica de instalação de uma emissora
geradora de TV em UHF, com a potência de 50,0 kw
ERP para operar no canal 15 (quinze). que será insta
lada nos moldes das normas técnicas em vigor ou das
que vierem a vigorar, por seu diretor, abaixo assinado,
vem dizer que deseja executar esse serviço e que se
compromete desde já a atender a todas as exigências
de ordem técnica e, ou jurídica que lhes venham a
ser formuladas pelo Poder Concedente.

Declara que se compromete, caso seja a escolhida
para a execução do serviço, a:

a) Observar rigorosamente as leis, regulamentos,
normas e recomendações em vigor, ou que de futuro
venham a vigorar, relativamente à radiodifusão de sons
e imagens;

b) Utilizar em suas irradiações os equipamentos des·
critos no Anexo IV "Demonstração de Recursos Técni·
cos", nos exatos termos da letra "c" do parágrafo 1"
do art. 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodi
fusão, com a tedação que lhe deu o Decreto n'
91.837/85;

c) Em pautando a sua conduta pelo mais rigoroso
respeito aos regulamentos técnicos e jurídicos, destinar
do horário da emissora os seguintes espaços destinados
a

I - Programas educativos, cujo objetivo será a cultu
ra, formação e informação dos ouvintes, em no mínimo
5% (cinco por cento) da programação diária, além da
queles que venham a ser compulsoriamente exigíveis.
Esses programas terão temas os mais variados e de
preferência que se coadunem com a região servida pela
emissora;

11 - Programas ao vivo, em média de 20% (vinte
por cento) do total das irradiações, compreendidos em
noticiários, musicais, entrevistas de caráter geral, pro
gramas infantis, etc.

III - Programas informativos, em percentual supe·
rior a 5% (cinco por cento) do total das irradiações
diárias;

IV - Filmes e documentários abordando os mais va
riados temas, observada a seleção segundo o horário
de transmissão (censura classificat6ria) preferentemen
te aqueles de origem e motivos nacionais;
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v - Programação comercial, na medida em que não
prejudique o objetivo principal da outorga, para a sus
tentação do empreendimento, sempre em conformida
de com a legislação que reger a matéria, especialmente
no que tange aos limites de irradiação da publicidade
e seu conteúdo.

Assim, juntando os documentos exigidos pelo DeGre
to n' 91.837/85 e declarando aderir inteiramente às con
diçães do Edital,

P. Deferimenro. - p/Sons c Imagens Radiodifusão
Limita: - Orlando Negrão Júnior, Diretor.

ANTENA UM SONS E IMAGENS LIMITADA
CONTRATO SOCIAL

Orlando Negrão Junior, brasileiro, casado, radiofi
fusor, RG 2.400.517 SP, CPF 008.143.268-20 e Amira
Negrão, brasileira, casada, radiodifusora, RG 5.079.289
SP, CPF 184.343.908-14, domiciliado na Comarca de
São Paulo - SP, onde residem na Rua da Mata 136
apt' 102, Resolvem por esta e na melhor forma de direi
to, constituir uma sociedade comercial por cotas de
responsabilidade limitada com o objetivo de executar
serviços de radiodifusão de sons e imagens, mediante
as seguintes cláusulas:
Da denominação da sede e do objeto

Cláusula I - a antena um sons e imagens limitada,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

. na Av. Europa, 571 é uma sociedade comercial por
cotas de responsabilidade limitada, constituída dc acor
do com o Decrcto n' 3.708 de 10 de janeiro de 1919
e com a legislação que rege a execução dos serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens no Brasil.

Parágrafo úntco. Em suas transmissões esta socie
dade se identificará como: "TV Antena Um"

Cláusula 11-A sociedade tem por objeto a exccução
de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
de quaisquer modalidades, em qualquer localidades
do país, desde que para tanto o Governo Federal lhe
outorque permissões e, ou, concessões podendo parale
lamente explorar a propaganda comercial, a música fun
cional e, ou, ambiente e a difusão de imagens e sons
em geral.

1· As atividades a que se referem esta cláusula obe
decerão, sempre, a legislação específica que reger a
execução dos serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, no Brasil, visando fins patrióticos, cívicos,
culturais, cducativos e rccreativos.

2' Para a consecução dos seus objetivos, a sociedade
poderá instalar estaçõcs emissoras, radiodifusoras, ser
viços espcciais de música funcional, estúdios auxiliares
e abrir e fechar sucursais, eSCritórios comerciais, depar
tamentos de vendas e filiais em quaisquer partes do
país, observados os regulamentos técnicos e as normas
jurídicas específicas e aplicáveis.
Do capital e da responsabilidade .

Cláusula 111-o capital social, inteiramente subscrito·
pelos sócios, neste ato, é de Cz$ 7.500.000,00 (sete
milhões e quinhentos mil cruzados), representado por
7.500.00 (sete milhões e quinhentos mil) cotas no valor
de Cz$ 1,00 (um cruzado) cada mais e assim distribuído
entre os sócios:

l' Os sócios integralizam neste ato, em moeda cor- .
rente nacional, 50% (cinqücnta por cento) do capital
social. Os restantes 50% (cinqüenta por cento) serão
integralizados, em bens ou em moeda corrente nacional,
no prazo de um ano, mediante chamadas das diretoria
a partir da data em que for outorgada a primeira emis
sora à sociedade.

2' As cotas representativas do capital social são indi
visíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece
apenas um único proprietário.

Orlando NegrãoJunior. 7.000.000 de
Amira Negrão............................................ 500.000

Totais 7.500.000

Das deliheraçíies sociais
Cláusula - XIII - Qualquer alteração deste contra

to social dependerá de prévia autorização do Govcrno
Federal e somente será válida se assinada por sócios
que r~presentem em conjunto, pelo menos 75% (seten
ta ": cmco por ce~to) do capital social, mas produzirá
cfelto com relaçao a todos, mesmo àqueles que nãoªtenham subscrito.

3' A responsabilidade de cada sócio é limitada ao
valor do capital social, nos termos do art. 2' in fine
do Decreto n' 3.708/19.

Da admissão de sócios e da cessão de cotas
Cláusulas IV - Por ser vedado o ingresso na socie

dade às pessoas jurídicas e às estrangeiras, só pessoas
naturais brasileiras serão admitidas ao quadro societário
e, por conseqüência, as cotas representativas do capital
social são inalienáveis, incaucionáveis e intransferíveis,
direta ou indiretamente, àquelas pessoas.

Cláusula V - Ocorrendo a hipótese de qualquer só
cio desejar transferir as suas cotas, no todo ou em parte,
preferência absoluta é assegurada aos demais eompe
ncntcs do quadro societ,irio, devendo o interessado em
transferir comunicar essa intenção, por escrito, aos de
mais cotistas, concedendo-lhes um prazo de 60 (sessen
ta) dias para a resposta.

Parágrafo único. Caso mais de um sôcio desejar
adquirir as cotas do sócio retirante, a aquisição será
feita na proporção direta das cotas que cada um dos
pretendentes possuir.

Do prazo e do falecimento
Cláusula VI - A duração da sociedade é por prazo

indeterminado, obscrvando-se quando da dissolução os
preceitos da lei específica e da que for aplicável.

Claúsula VII - Ocorrendo ofalecimento de qualquer
dos sócios a sociedade não se dissolverá, procedcndo-se,
então, a um balanço geral c pagando·sc aos herdeiros
ou sucessores do sócio falecido o valor do seu capital,
considerando-se os débitos que possua na sociedade
e o lucro ou prejuizo apurado até o último dia do mes
em que tiver ocorrido o falecimento.

Parágrafo único. Em caso de impcdimento legal de
qualquer sócio aplicar-se-á o disposto nesta cláusula.

Cláusula VIII - Poderão os herdeiros necessários
optar pelo seu ingresso na sociedade, desde que obte
nham a indispensável autorização do Governo Federal.
Da administração e do pro-labore

Cláusula IX - Os administradores desta entidade
serão sempre brasileiros e a sua posse nos respcctivos
cargos somente ocorrerá após aprovação dos scus no
mes pelo Ministério das Comunicações.

Cláusula X - A administração da sociedade será
exercida pelo sócio Orlando Negrão Junior, o qual usará'
a denominação "diretor" e agirá com plenos poderes
na defcsa dos interesses sociais, representando a socic
dade em juizo e fdora dele, vedado o uso da razão
social em negécios estranhos à sociedade, bcm como
a concessão de avais, fianças e garantias em favor de
terceiros.

Parágrafo único. A sociedade poderá fazer-sc re
presentar em juizo e fora delc por procuradores, brasi
leiros, os quaistcrão os poderes que forcm fixados nos
respectivos mandatos, cuja outorga quando for o caso,
deverá ser precedida de prévia anuencia do Governo
Federal.

Cláusula XI-o diretor fará jus a uma retirada pro-la
bore, fixada de comum acordo e registrada em título
próprio da contabilidade.
Do exercício social e do balanço

Cláusula XII - o ano social coincide com o civil.
Anualmente no dia 31 de dezembro. será levantado
um balanço geral para apuração dos resultados do exer
cício. Os lucros ou prejuízOS apurados serão suportados
entre os sôcios na proporção das cotas que possuirem,
ou ficarão escriturados em título próprio da contabi
lidade.

cotas Cz$ 7.000.000,00
cotas Cz$ 500.000,00

cotas Cz$ 7.500.(01),00

Dos casos omissos e do foro
Cláusula XIV - Os casos omissos no presente contra

to serão rcsolvidos de comum acordo entre os sócios
buscando-se subsídios em toda a legislação vigentc, es:
pecialmente no Decreto n' 3.708119 c no Código Brasi
leiro de Telecomunicações.

Cláusula XV.- Os sócios elegem o foro da Comarca
de São Paulo, no Estado de São Paulo, para conhecer

em primeira instáncia de qualquer pendência oriunda
do presente contrato.

IV - Assim, por estarem em tudo justo e contratados
assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de
igual teor e forma e para um único efeito, juntamente
com 2 (duas) testemunhas. Cada via tem5 (cinco) folhas
impressas apenas no anverso.

São Paulo, 13 de agosto de 1987. - Orlando Negrão
Junior - Amira Negrão.

Testemunhas: Matilde Assinoda Cunha Homfeldt,
RG: 6.897.228 - Aparecida Sandra Souza, RG
16.720.420.

DECLARAÇÃO/COMPROMISSO

Orlando Negrão Junior, brasileiro, casado. jornalis
ta, portador do RG n'" 2.400.517 e do CIC n"
008.143.268/20, abaixo assinado, diretor legalmcnte res
ponsável por Antena Um Sons e Imagens LIda., CGC
57.958.670/0001-32, declara que integralizará totalmen
te o capital social dcsta entidade antes do início das
transmissões, caso venha ser contemplado no Edital
n' 94/87.

São Paulo, 23 de fevereiro de 1987. - Antena Um
Sons e Imagens Ltda. Orlando Negrão Jnnior.

São Paulo, {6 de março de 1988
Um' Sr.
Diretor Regional do Dentel
Rua Costa 55
São Paulo - SP

Ref: Antena Um Dons e Imagens Ltda.
Edital n' 94/87 -

Senhor Diretor:
E a presente para cncaminhar a V. S' novas certidões

de distribuição e de protestos, tiradas na Comarca de
Belo Horizonte - MG, visto que o .diretor desta enti
dade é cotista e diretor da Antena Um Radiodifusão
Limitada, permissionária naquele município.

Pede vênia a requerente para sugerir considere V.
S' o fato de que a entidade concorrente tomou conheci
mento das exigências (Ofício 119/SP04J) apenas no dia
17 de feverciro passado, que era quarta-feira de cinzas,
eis que todo o comércio, bancos, e foro judicial e extra
judicial não funcionaram nos dias de carnaval. Assim,
as providências s6 pudcram ser tomadas na 5'-feira (dia
18) e foram novamente interrompidas com o outro fim
de semana no dia seguinte. Como ve, Senhor Diretor,
a entidade ficou com apenas dois dias de prazo para
atender o exigido. E mesmo que aplicado fosse o dispos
to no § 2' do art. 184 do Côdigo de Processo Civil
as referidas certidões não chegariam a tempo, pelo fato
de que a maioria delas foi assinada nos cartórios de
origem (algumas até revalidadas) aos 22 de fevereiro,
mas liberadas dois e três dias apôs, sendo de notar
'que uma delas só foi liberada aos 2 de março corrente.

Por outro lado, uma dúvida paira da leitura mais
atenta do referido Ofício de exigências (1l9/SP04J).
Diz o seu item 4 que "Quanto à demonstração de recur
sos técnicos, essa proponente, em atendimento ao item
5 das Condições do Edital, deverá, paralelamente, es
c1arccer qual o perccntual de equipamentos nacio
nais..."

Considerandà que na item anterior o mesmo expe
diente (Oficio 1.19) foi expresso dizendo "Faltou a com
provação ..." e no item seguinte não empregou tal ex
pressão, é de se interpretar quc o Dentel estava apenas
exigindo no item "5", referido, que o percentual ?e
equipamentos nacionais ficasse esclarecido. TodaVia,
fazendo a verificação da pasta correspondente no arqui
vo da entidade, verificam'os que a anexo IV "Demons
tração de Recursos Técnicos" se encontra em nosso
poder e daí a dúvida. Dc qualquer forma, colhemos
o ensejo para ancxar também esse documento.

Assim, rogamos determine V. S' a anexação destes
papéis aos autos e o prosseguimento do feito seguros
dc quc os motivos expostos são relevantes e de que
esse Departamento não é insensível à realidade do dia
a dia da radiodifusão e dos radiodifusores em geral.

Subscrevemo-nos com especial consideração e distin
to respeito.

Atenciosamente, p. Antena Um Sons e Imagens Lt
da. Geraldo Urbaneca Ozórío.
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Ofício: N° 119/SP04J EM, 4-2·88
Do: Diretor da Diretoria Regional do Dentel em São
Paulo
Endereço: Rua Costa, 55 - Consolação - 01304 
São Paulo/SP
Ao: Sr. Diretor da Antena Um Sons e Imagens Limitada
Assunto: Solicitação - Faz
Ref: Proc. n' 29100.001671187

Relativamente ao Edital n" 94/87 que visa a execução
e exploração do serviço de radiodifusão em sons e ima
gens (TV) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
cumpre-nos informar que a proposta apresentada por
essa entidade foi analisada por esta Diretoria Regional,
tendo sido julgada incompleta pelos seguintes motivos:

1 - O requerimento dirigido ao Ministro das Comu
nicações contém a informação em seu preâmbulo de
que essa entidade é executante do serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada em São Paulo/SP
em em Belo Horizonte/MG. Considerando tratar-se de
um lapso, essa proponente deverá reapresentar o reque
rimento, corrigindo essa falha.

2 - Deverá ser apresentado o Ato Constitutivo (con
trato social) e eventuais alterações contratuais com as
respectivas comprovações de arquivamento ou registro
na repartição competente, conforme estabelecido no
subitem 2.2. das "Condições do Edital".

Outrossim, lembramos que do contrato social deverá
constar "expressamente" os dispositivos estabelecidos
nas alíneas "a", "b" e "t, do § l' do artigo 14 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n" 91.837, de 25-10-85, publi
cado no Dlúio OfIciai da União de 29 subseqüen\e,
enfatizamos, e não em termos aproximados como se
verifica na minuta apresentada.

3 - Faltou a comprovação de que essa proponente
possui os recursos fin,anceiros necessários para parti
cipar do presente Edital, cabendo-nos informar que a
mesma poderá ser feita na forma estipulada no sub-item
7.1. das Condições do Edital. Na oportunidade salien
tamos que o item ou § I' da cláusula lU do contrato
social deverá ser modificado de modo que conste que
os restantes SO% (cinqüenta por cento) do capital serão
integralizados, por exemplo, até no máximo a data em.
que vier entrar em funcionamento a primeira emissora
outorgada à sociedade, e não como constou.

4 - Quanto à demonstração de recursos técnicos, es
sa proponente, em atendimento ao item Sdas Condições
do Edital, deverá, paralelamente, esclarecer qual o per
centual de equipamentos nacionais e estrangeiros que
poderá utilizar, posto não ter preenchido o item 6 dos
quadros complementares.

S - Em nome do dirigente dessa proponente deverão
ser apresentadas as certidões dos Cart6rios Distribui
dores Cíveis, Criminais e de Protesto de Títulos, dos
locais de residência nos últimos S (cinco) anos, bem
assim das localidades onde exerça ou haja exercido,
no mesmo período, atividades econômicas, como admi
nistrador.

Assim sendo, no prazo de 7 (sete) dias, contado do
recebimento deste, deverá essa entidade remeter a esta
Diretoria Regional, a documentação acima mencionac
da, suprindo as falhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado, no prl'Z0 previsto,
implicará a desclassificação dessa entidade. .

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Atenciosamente. - Marcelo Aparecido Coutinho da
Silva, p/delegação. - Nilton Aparecido Leal, Chefe da
Seção de Radiodifusão.

ANEXO IV
Demonstração de Recursos Técnicos

1 - Transmissor
1.1 - fabricante - Telavo Ind. Comércio de Equip.

Telcomun. Ltda.
1.2 - tipo e/ou modelo: RTU 2.000 A.

2 - Sistema irradiante
2.1- fabricante - Telavo Ind. Comércio de Equitl.
Telcomun. LIda.
2.2 - tipo e/ou modelo: DOC 24 (4 painéis).

São Paulo, 22 de agosto de 1987. - (dirigente legal
mente habilitado) Orlando Negrão Junior.

CERTIDÃO

Roberto Brant Rocha, Assessor do Diretor do Foro
da Comarca de Belo Horizonte, na forma da lei,

Certifica, a requerimento de parte interessada, que,
revendo os arquivos desta Assessoria, verificou que fun
cionam regularmente, com seus respectivos Titulares
ou Substitutos indicados, na Comarca de Belo Hori
zonte, os seguintes Cartórios, entre outros de funções
diversos:
Contadora e Distribuidora
Mônica de Oliveira Vieira - Substituta
Partidor e Distribuidor
Frederico de Araújo Milton
I' Ofício de Registro de lmóveis
Rogério Olinto Ferraz
2' Ofício de Registro de Imóveis
Carlos Henrique Sales
3' Ofício de Registro de lmóveis
Carlos Fernando Victor Bolivar Moreira
4' Ofício de Registro de Im6veis
Amadeu Ferraz
S' Ofício de Registro de lm6veis
Sabastião de Barros Quintão
6' Ofício de Registro de Imóveis
Eugênio Klein Dutra
7' Ofício de Registro de lm6veis
lsaura Campos Ribeiro
Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Jero Oliva
l' Ofício de Registro de Protestos
Luiz Márcio Feueira de Carvalho
2' Ofício de Registro de Protestos
José Maria de Alkimin Filho
3' Ofício do Registro de Protestos: Marcos de Vascon
celos Gomes
4' Ofício do Registro de Protestos: Elza Terezinha Frei
re
I' Ofício do Registro de Títulos e Documentos: Walmir
Pereira da Silva
2' Ofício de Registro de Título e Documentos: Ceci
valdo Gonçalves Bentes
Varas da Fazenda Pública e Autarquias
Secretaria da 8' Vara - Olinda Batista de Andrade
Teixeira
Secretaria da I' Vara - António de Freitas Teixeira
Secretaria da 2' Vara - Maria Izabel de Barros Chaves
Santos
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Secretaria da 3' Vara - Regina Oliva de Souza Gomes
Secretaria da 4' Vara - Maria da Conceição Barroso
Mourão - Substituta
Secretaria da S' Vara - Maria Lúcia Oliva Gomes Ma
chado
Secretaria da 6' Vara - Lucília Dias Menezes
Varas de Registros Públicos, Falências e Concordatas
l' Vara - Edith Araújo Aiala
2' Vara - Nilson Lima Cerqueira
3' Vara - José Cláudio Arêas Pinheiro
Varas Criminais
Secretaria da l' Vara - José Vasílio Ferreira
Secretaria da 2' Vara - Elzi Caetana da Silva
Secretaria da 3' Vara - Zêlia Mendes Barbosa
Secretaria da 4' Vara - Vânia Amaral Faria
Secretaria da S, Vara - Myrete Moreira Lamego
Secretaria da 6' Vara~Maria Aperecida Falei Ribeiro
Bastos
Secretaria da 7' Vara - Mariangela Meyer Pires FA
leiro
Secretaria da 9' Vara - Carmen Suraia B. S. Andrade
Perdigão
Secretaria da 10' Vara - Wudssonina Campos Alves
Secretaria da 11' Vara - Marila Malachias
Secretaria da 12' Vara - Nilza Maria de Jesus Braga
Secretaril) da 14' Vara - Sebastião Ribeiro
Secretaria do I Tribunal do Júri - Antônio Machado,
em exercício
Secretaria do Il Tribunal do Júri - Maria de Fátima
Álvares
Varas Cíveis
l' Ofício Cíveil (I' e 11' Varas) - Carlos Wilson Sad
Savassi
2' Ofício Cível (2' e 10' Varas) - Ivan Vieira Lúcio
3' Ofício Cível (3' e 8' Varas) - Paulo Andrade Ro
drigues
4' Ofício Cível (4' e 9' Varas) - Ricardo Tamm Fortini
6' Oll;io Cível (6' e 7' Vara) - Marcos Aurélio César
Couto
5' Vara Cível: Luiz Carlos de Menezes
12' Vara Cível: Lourise Carneiro Fortuna
13' Vara Cível: Antônio Alberto Lobo Ramos
14' Vara Cível: Nelsina de Paula Pereira
IS' Vara Cível: Ailton de Pinho Tavares
16' Vara Cível: Mercês de Souza Santos
17' Vara Cível: Geraldo Woltaire Guimarães
18' Vara Cível: Maria Auxiliadora Dias Cruz
19' Vara Cívica: Geraldo Flávio Caldeira Lott· Suh,·
tituto
20' Vara Cível: Thércio Mendes de Faria
21' Vara Cível: José Sebastião Daher
22' Vara Cível: Jorge Paíva
23' Vara Cível: José Elói da" Silva
Vara de Execuções Criminais - lêdda de A. GonlllJe
R. Castro
Varas da Família
I' Vara - Maria Leda de Pinho Tavare,
2' Vara - Julieta Lectícia Silva de Melo
3' Vara - Flávio Emílio Coelho Lott
4' Vara - Maria Natividade Pires Tavares
S, Vara - Marilda de Aleocar Travassos Resende
6' Vara - Eliana Márcia Cruz I:.ages
Era o que lhe competia certificar. Belo Horizonte, 2
de março de 1988. Eu Mônica Henrique AzeYedo, piEs
crevente do Judicial, a datilografei. çu. Roberto Brant
Rocha Assessor do Diretor do Forá", a subscrevi.



6018 Sábado l' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

1I--.oC:-,-.~"","-,~;-,-----------.-_.- ...-. - ..-.---------.----------- ----'----11

Amira Bitt.ar

Julho d,e 1989

O""ONIt 00 "Al:
/, Jacob 'Bi~tar

.. -------_._._---------



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

1
7'-:-ii;~i:JTí--fCf..(XCI-'------'------'"--------_- ~ __----~-=----~~--.-----=--=--=-.
~(;"l-:ii~.. L 'if~';;Lt i::- .- -- ---------..........-------------

ORLlINDO w,:cHilo JÚNIOR
-- - -- --~ -----~-- - --- -- --- - -- - --- -- -----_._------ -- ._---- -

I-;:~;~,~T~~;~~-~~-~.~~~~~:'~}'~ ~~.:.'::~ ;-~~.-''.=.:~:::7r'~~~~=-ÕIVõ_~~~~~.:..:...!~:r=",,,;,, 1---

Orlalldo Ncgr<Jo

S.\bado I"



6020 Sábado l'

Excelentíssimo Senhor Doutor Antonio Carlos de Ma
galhães
MD Ministro de Estado das Comunicações
Proc. 29100.001671/87
Edital n' 94/87

Antena Um Sons e Imagens Limitada, por seu rcpre
sentante legal abaixo assinado, rcspeitosamente compa
rece diante de V. Ex' para dizer que foi informada
da dcsclassificação de sua proposta no Proceso n'
29100.001671/87, Edital n' 94/87 para Serviço de Radio
difusão de Sons e Imagens na cidade de Campinas-SP.
A questão se prende unicamente ao atendimento de
exigências que foram formuladas com prazo de sete
dias para atendimento em meio a diversos feriados.
Verificamos nesse sentido que V. Ex' já reconheceu
ser o prazo de sete dias exíguo e determinou sua amplia
ção para quinze dias, mais que o dobro do anterior.
Mas a requerente não foi beneficiada por ter o fato
ocorrido antes dessa determinação. Contudo a ocor
rência dos feriados de carnaval, que prejudicaram duas
semanas de expediente normal, afetou sensivelmente
es~a entida~e que deseja c,ontinuar concorrendo àquele
edital, motivo pelo qual Junta c6pias dos expedientes
anexados aos autos naquela oportunidade e

Pede Mercê. -P/Antena Um Sons e Imagens Ltda.:
Orlando Negrão Júnior, Diretor.

Ofício: n' 119/SP04J

Em 4/2/88

Do: Diretor da Diretoria Regional do Dentel em São
Paulo
Endereço: Rua Costa, 55 - Consolação - 01304 
São Paulo/SP
Ao: Sr. Diretõr da Antena Um Sons e Imagens Limitada
Assunto: Solicitação - Faz
Ref.: Proc. n' 29100.001671/87

Relativamente ao Edital n' 94/87 que visa a execução
e exploração do serviço de radiodifusão em sons e ima
gens (TV) na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
cumpre-nos informar que a proposta apresentada por
esa entidade foi analizada por esta Diretoria Regional,
tendo sido julgada incompleta pelos seguintes motivos:

1-O requerimento dirigido ao Ministro das Comu
nicações contém a informação em seu preâmbulo de
que essa.entidade é executante do serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada em São Paulo/SP
e em Belo HorizontelMG. Considerando tratar-se de
um lapso, essa proponente deverá reapresentaro reque
rimento, corrigindo essa falha.

2 - Deverá ser apresentado o Ato Constitutivo (con
trato social) e eventuais alterações contratuais com as
respectivas comprovações de arquivamento ou registro
na repartição competente, conforme estabelecido no
subitem 2.2. das :'Condições do Edital" .

9utrossim, lembramos que do contrato social deverá
constar "expressamente" os dispositivos estabelecidos
nas alíneas a, b e c do § l' do art. 14 do Regimento
dos Serviços'de Radiodifusão, com a redação dada pelo
Decreto n' 91.837, de 25-10-85, publicado no Diário
onelal da União de 29 subseqüente, enfatizamos, e não
em termos aproximados como se verifica na minuta
apresentada.

3 -: Faltou a comprovação de que essa proponente
p.OSSUl os .recursos fi~anceiros necessários para parti
cipar do presente E~lt<ll, cabendo-nos informar que a
mesma poderá ser feita na forma "stipulada no subitem
7.1 das Condições do Edita!. Na oportunidade salien
tamos que o item ou § l' da cláusula III do contrato
social deverá ser m.odi~icado de modo que conste que
?s resta~tes 50% (cmquenta por cento) do capital serão
mtegr.ahzados, por exemplo, até no máximo a data em
que VIer entrar em funcionamento a primeira emissora
outorgada à sociedade, e não como constou.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

4 - Quanto à demonstração de recursos técnicos. es
sa proponente, em atendimento ao item 5 das Condições
do Edital, deverá. paralelamente, esclarecer qual o per
centual de equipamentos nacionais e estrangeiros que
poderá utilizar. posto não ter preenchido o item 6 dos
quadros complementares.

5 - Em nome do dirigente dessa proponente deverão
ser apresentadas as certidões dos Cart6rios Distribui
dores Cíveis, Criminais e de Protesto de Títulos. dos
locais de residência nos últimos 5 (cinco) anos, bem
assim das localidades onde exerça ou haja exercido,
no mesmo período, atividades econômicas, como admi
nistrador.

Assim sendo, no prazo de 7 (sete).dias, contado do
recelJimento deste, deverá essa entidade remeter a esta
Diretoria Regional, a documentação acima menciona
da, suprindo as falhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado, no prazo previsto,
implicará a desclassificação dessa entidade.

Atenciosamente. - Marcelo Aparecido Coutinho da
Silva, p/delegação - Nllton Aparecido Leal, Chefe da
Seção de Radiodifusão.

São Paulo, 16 de março de 1988
Ilmo Sr.
Diretor Regional do Dentel
Rua Costa, 55
São Paulo - SP

Ref: Antena Um Sons e Imagens Ltda
Edital n' 94/87

Senhor Diretor,
É a presente para encaminhar a V. S' novas certidões

de distribuição e de protestos, tiradas na Comarca de
Belo Horizonte - MG, visto que o diretor desta enti
dade é cotista e diretor da Antena Um Radiodifusão
Limitada, permissinária naquele município.

Pede vênia a requerente para sugerir considere V.
S' o fato de que a entidade concorrente tomou conheci
mento das exigências (Ofício n' 119/SP04J) apenas no
dia 17 de fevereiro passado, que era quarta feita de
cinzas, eis que todo o comércio, bancos, e foro judicial
e extrajudicial não funcionaram nos dias de carnaval.
Assim, as providências s'ti puderam ser tomadas na
5'-feira (dia 18) e foram novamente interrompidas com
o outro fim de semana no dia seguinte. Com'] vê, Senhor
Diretor, a entidade ficou com apenas dois dias de.prazo
par~ atender o exigido. E mesmo que aplicado fosse
o disposto no § 2' do art. 184 do C6digo de Processo
Civil as referidas certidões não chegariam a tempo, pelo
fato dc qua maioria delas foi assinada nos cart6rios
dc ori~em (algumas até revalidadas) aos 22 de fevereiro,
mas liberadas dois e três dias após, sendo de notar
que uma delas s6 foi liberada aos 2 de março corrente.

Por outro lado, uma dúvida paira da leitura mais
atenta do referido Ofício de exigências (119/SP04J).
Diz o seu item 4 que "Quanto à demonstração de recur
sos técnicos, essa proponente, em atendimento ao item
5 das Condições do Edital, deverá, paralelamente, es
clarecer qual o percentual. de .equipamehtos nacio
nais..."

Considerando ·que no item anterior o mesmo expe
diente (Ofício n9 119) foi expresso dizendo "Faltou a
comprovação..." e no item seguinte não empregou tal
expressão, é de se interpretar que o Dentel estava ape
nas exigindo no item "5", referido, que o percentual
de equipamentos nacionais ficasse esclarecido. Todavia
fazendo a verificaçãri da pasta correspondente no arqui:
vo da entidade, verificamos que o anexo IV "Demons
tração de Recursos Técnicos" se encontra em nosso
poder e daí a dúvida. De qualquer forma, colhemos
o ensejo para anexar também esse documento.

Assim, rogamos determine V. S' a anexàção destes
papéis aos autos e o prosseguimento do feito seguros
de que o,> motivos expostos são relevantes e de que

Julho de 1989

esse departamento não é insensível à realidade do dia-a
dia da radiodifusão e dos radiodifusores em geral.

Subscrevemo-nos com especial consideração e distin
to respeito.

Atenciosamente p Antena Um Sons e Imagens Ltda.:
Geraldo Urbaneca Ozório.

MC-DENTEL
Divisão de Radiodifusão
Seção de Assuntos Jurídicos/Sou
Processo n" 29.000-007100/88-27

INFORMAÇÃO RAD N' 177/88

Antena Um Sons e Imagens Limitada, concorrente
ao Edital n' 94/87, na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, inconformada com a desclassificação de sua
proposta no Processo n' 29.100-00167/87, interpõe re
curso com intuito de obter não só o re-estudo da sua
documentaçâo, bem como o reingresso na concorrência.

Todavia, considerando que a matéria apresentada foi
objeto de apreciação na Informação RAD n' 74/88,
anexa à presente, a qual ratifica os termos emitidos
pela Diretoria Regional e faz outras ponderações.

Considerando, ainda, ser tal matéria da competência
do Exm' Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
é a presente para propor a juntada deste ao de n'
29.100-001671/87 e a remessa a instância superior.

A consideração de V. S·

Brasília, 6 de outubro de 1988. - Bárbara Maria
Bal.'tista dos Anjos, Assistente Jurídico.

A supcrior consideração do Sr. Diretor-Geral do
Dente!.
, Brasília, 12 de outubro dc 1988. - Domingo POP
Cbabalgolty, Diretor da Divisão de Radiodifusão. .

De Acordo. Encaminbe-se à Secretaria de Serviçm
de Radiodifusão. - Mário César de Grázla Barbosa.
Diretor-Geral do Dentel, Substituto.

MC-DENTEL
Divisão de Radiodifusão
Seção de Assuntos Jurídicos/SOU
Processo n' 29000.004474/88
Juntos: Cód. 29100 - 1628/87, 1655/87, 1670/87 e
1671187
Assunto: Edital n' 94187 (Convocação de interessados
na execução do serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo)

INFORMAÇÃO RAD 74/88

Em atendimento às instruções baixadas pelo Manual
de Orientação Jurídica, em seu Capítulo IH, a Diretoria
Regional do DENTEL em São Paulo procedeu ao estu
do preliminar das propostas apresentadas pelas enti
dades:

T.V. Três Ltda.
Rádio Educadora de Campinas Ltda.
Rádio Cidade de Campinas Ltda.

Antena Um Sons e Imagens Limitada, tendo emitido
a Informação n' 48/88 e Parecer n' 49/88 (fls. 24 a 40),
quando concluiu que as proponentes satisfizeram os
requisitos do Edital, com exclusão da postulante Antena
Um Sons e Imagens Limitada.

Do reexame dos autos, vyrificamos que a supracitada
entidade.Antena Um Sons e Imagens Limitada foi des
classificada pela Diretoria Regional por não ter cumpri
do, devidamente, e fora do prazo legal as exigências
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que lhe foram formuladas, conforme se constata nas
observações feitas "in fine" do Parecer SRAD/DR/S
PO_

A entidade em questão achando-se prejudicada com
a desclassificação de sua proposta pela Diretora Regio
nal, apresenta su~s justificativas em termos de pedido
de reconsideração, através dos expedientes constantes
de Fls. 22123 e 62153 e seguintes (processo n'
29100.0001671/87).

Em conseqüência, relaiivo ao último expediente, a
DR exara o Parecer complementar sob n° 59/88 (fi.
42), ratificando os termos do parecer inicial, mantendo
a desclassificação da referida entidade, por entender
"que nenhum fato novo veio modificar o entendimento
ali contido" (sic).

Lamentavelmente, a interessada recebeu o Ofício de
notificação num sábado dia 13/02/88, seguido dos feria
dos de carnaval, alegando nas suas justificativas, que
só veio tomar conhecimento do dito ofício de exigências
no dia 17 subseqüente.

Não vamos argüir aqui se houve negligência ou não
de quem assinou o "Ar" (Aviso de recebimento) em
data de 13/02, e não ter comunicado ou entregue o
mencionado ofício de exigências ao responsãvel pela
entidade.

Contudo, se o parecerista da SRADIDRlSPO contou
o prazo a partir da data de 17102188, este prazo conce
dido de 7 (sete) dias para cumprimento de exigências
venceria no dia 23/02, implicando assim, na extemporai
neidade, pois que, o cumprimento das exigências se
deu no dia seguinte 24/02/88, isto é, 1 (um) dia após
ao vencimento.

Poderia admitir se entendesse a Administração em
caráter excepcional, a contagem do prazo se efetivar
a partir do dia 18 seguinte, levando em consideração
a eventualidade da época conturbada pelos festejos mo
mescos até quarta-feira (17/02), sendo este dia ainda
meio feriado, que nesta hipótese, eximiria a peticionária
da intempestividade de que se trata.

Acontece que o elemento causador da desclassifi
cação da entidade não foi apenas o cumprimento do
prazo. A interessada quandO cumpriu as exigências,
apresentou os documentos desatualizados (certidões
dos Cartórios Criminais, Cíveis e de Protestos de Títulos
do dirigente da sociedade, oriundas da Comarca de
Belo Horizonte (fls. 38158), em desacordo com' o que
estimula o sub item 4.6. das Condições do Edital:

Apenas para registrar o fato, salientamos que a peti
cionária solicitou através do expediente de FI. 62/63
de sua proposta, a juntada das certidões acima mencio
nadas extraídas e outras revalidadas pelos Cartórios
Distribuidores, entre 18 a 22 de fevereiro de 1988, cerca
de 30 (trinla) dias após o prazo já expirado para o
recebimento de documentos faltantes, decorrentes de
cumprimenro de exigências (fls. 62 a 90 - Proc. n'
29100.001671187).

Como se sabe, a ausência ou vício de um dos requi
sitos essenciais anula a eficácia dos atos de ordem jurí
dica ou administrativa. Se a invalidade atinge um ato
preparatório essencial, o resto do procedimento não
tem mais sentido: "Violado ou ausente um elemento
essencial, o ato praticado pelo agente ê nulo" . Em razão
disso. a proponente Antena Um Sons e Imagens limi
tada não poderã colocar-se em igualdade de condições
com as demais participantes consideradas aptas, por
deixar de atender aos requisitos essenciais para a valida
de do evento.
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Assim sendo, mantemos a desclassificação da enti
dade em apreço, objeto de Edital n' 94/87, submetendo
o assunto à deliberação superior.

Brasília, 9 de maio de 1988. - Newton Leal Costa,
Assistente Jurídico.

À consideração do Diretor da Divisão de Radiodi
fusão.

Brasília, de de 1988. - Esmeralda Eudóxia
Gonçalves Teixeira. Chefe da Seção de Assuntos Jurí
dicos.

De acordo. Ao Sr. Diretor-Geral do DENTEL, para
encaminhamento ao Sr. Secretário-Geral deste Minis
tério.

Brasília, de 1988. - Domingo Poty Chagalgoity
- Diretor da Divisão de Radiodifusão.

Secretaria de Serviços de Radiodifusão
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos
Informação n' 041/88-CJR/SSR
Processo MC n' 29000.007100/88-27

Senhor Coordenador,

Antena Um Sons e Imagens Limitada, tendo concor
rido ao Edital n' 94/87, referente à exploração dú serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campi
nas, Estado de São Paulo, foi desclassificado por não
atender, em tempo hábil, exigência formulada através
de Ofício da DRlDENTEUSP, relativa a documentos
do edital.

Inconformada, apresentou Recurso ao Exm' Sr. Mi
nistro das Comunicações, alegando que o prazo de sete
dias foi exíguo e a ocorrência dos feriados de carnaval
prejudicaram duas semanas de expediente normal. Co
mo o referido edital ainda não foi decidido, solicita
reestudo da sua documentação, objetivando ser incluída
no edital.

O Secretário-Geral não tem delegação de compe
tência do Senhor Ministro para decídir recursos de emis·
saras não constantes da delegação do inciso I, alínea
"e" da Portaria n' 251181. Porêm, o item n, da mesma
Portaria, estabelece que nos casos do artigo 5" do Regi
mento Interno da Consultoria Jurídica, os assuntos, an
tes da orientação e decisão do Ministro de Estado, serão
encaminhados à Consultoria Jurídica na forma e para
os fins constantes no citado Regimento Interno.

Diante disto, proponho o encaminhamento do pre
sente à Consultoria Jurídica.

Brasília - Df, 9-12-88. - Arislani Borges, Assistente
Jurídico, Coordenadoria de Assistência Jurícica, Secre·
taria de Serviços de Radiodifusão.

De acordo. À consideração do SI. Secretário de Servi
ços de Radiodifusão.

Brasília - DF, 13-12-88. - Edison de Almeida Cas
tro, Coordenador Jurídico de Radiodifusão.

Aprovo a Informação n' 41/88-CRJ/SSR. Ao Sr. Se
cretário-Geral para decidir.

Brasília - DF. - Lourenço Nassib Chehab, Secre
tário de Serviços de Radiodifusão:

Senhor Consultor,
Encaminho os autos nos termos do item 11 da Portaria

n' 251181.
Brasília - DF, - Rômulo Villar Furtado, Secretá

rio-GeraI.

PARECER N' 21/88-CJ-MC·PEB

Ementa: Desclassificação imposta por não obe
diência a prazos, bem como à apresentação de do
cumentos, em desacordo com o estipulado nas con-
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dições do Edital n° 94187. Pelo indeferimento do
recurso.

Senhor Consultor Jurídico:

Antena Um Sons e Imagens Limitada, inconformada
com a sua eliminação na Concorrência n' 94/87, interpõe
recurso dirigido ao Senhor Ministro, visando o seu rein
gresso na referida concorrência e o reestudo de docu
mentação apresentada nos autos do Processo n"
29100.00167/87.

2. Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente
foi excluída da concorrência, uma vez que não cumpriu.
dentro do prazo legal, as exigências relativas ao Edital.

3. O fundamento do recurso está vazado nos termos
de que o prazo de 7 (sete) dias, ofertado para a apresen
tação dos documentos, foi por demais exíg,/o, máxime
considerando a ocorrência dos feriados de carnaval.

4. Ademais, alega a recorrente que o prazo de 7
(sete) dias, na realidade, é tão pequeno que o próprio
Ministério, reconhecendo esse fato, determinou a sua
ampliação para 15 (quinze) dias, não a alcançando, con
tudo, por ser essa determinação posterior a ocorrência
do prazo vencido.

5. O Departamento Nacional de Telecomunicações.
através da Seção de Assuntos Jurídicos da Divisão de
Radiodifusão, ao estudar o processo, antes do encami
nhamento à esta Consultoria Jurídica, concluiu pelo
indeferimento do pedido, ao argumento de que o ele
mento causador da desclassificação da entidade não foi
apenas o descumprimento do prazo, mas também por
que a apresentação dos documentos ocorreu, em desa
cordo com o estipulado no subitem 4.6 das Condições
do Edital.

Do exposto, não encontro razões para atender o pedi
do, ainda mais a considerar a situação de tratamento
desigual para com os outros concorrentes, os quais,
mesmo com os inconvenientes apontados, estiveram de
acordo com as exil!ências do Edital.

É o parecer. sub censura.

Brasília, 15 de dezembro de 1988. - Paulo Eduardo
Borges, Assistente Jurídico.

De acordo.

À superior consideração do Senhor Ministro.
Em. 15-12-88. - Lui~ Alberto da Silva, Consultor

Jurídico.

Nos termos do Parecer n' 021188 da Consultoria Jurí
dica, indefiro o recurso interposto por Antena Um Sons
e Imagens LIda.

Dê·se ciência e arquive-se.

Brasília, 10 de janeiro de 1989. - Antonio Carlos
Magalbães, Ministro de Estado das Comunicações.

Ministério das Comunicações

PROCESSO N' 29000.007100/88

De ordem do Sr. Chefe do Gabinete do Ministro.
encaminhe-se o presente processo à Consultoria Jurí
dica-GM.

Brasília, 12 de janeiro de 1989. - Pedro AlcâDtara
Dutra, Assessor, Chefe da Àrea de Expediente/GM.

De ordem do Sr. Consultor Jurídico, enc.aminhe-se
à SSR/86.

Brasília, 13-1-89. -Assistente Jurídico.
SSR/SG - 16-1-89.
À CRJ para reunir ao Ed. 94/87, dando ciência da

decisão ao interessado.
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MENSAGEM N9 279, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do congresso Nacional o ato

que outorga permissão ã SISFRAN- SIST~ DE COMUN!

CACÂO ALTO sAo FRANCISCO LTDA., para explorar f pe

lo praz~ de la (dez) anos, se~ direito de exclusi

vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-

cia mo~t1l1ada, na cidade de Pompeu I Estado de Minas

Gerais.

(ÀS~SOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAçÀOr
E DE CIeNCIA E TECNOLOGIA, COMUNXCAÇÃO E INFO~T!

CAl.

HE~\BROS DO CONGRESSO NACIONAL,
EXCELENTlSSIMOS SENHORES

2. No prazo estabelecido pela lei,. acorreram as s~

guintes entidades:
RÀDIO POMPEU LTDA. e
SISFmN - SISlEMA J:E o::MUlIC1Çi\o l!LTD sl\o li1'J'RCJ:SDD
IlIDi\..

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos cornpe
tentes deste Mínistér"io, as conclusões foram no sentido c'e qtE";
sob os aspectos técnLco e jurídiCO, as entidades proponentes
satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos da legi~

lação específica de radiodifusão.
4. Nessas condições I ã vista das entidades que se
habilitaram (quadro anexo) a execução do serviço objeto do ed~

tal,. tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada considera
ção de Vossa Excelênci ai encarecendo se digne de envinr ao co!!:
gresso Nacional a anexa' ~Drtaria de permissão. O ato de autor
ga somente vir~ a produz~r seus efeitos. legais .após deliber!
ção do Congresso Nacional.t, na forma do parágrafo terceiro I do
artigo 223 1 da Constituiçao.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do

mais profundo respeit~$~ ~

~~~~-;;;l.#7m~,~

de 1989051 ,de 12 dePortaria n.O

_0 Ministro de Estado das
Comu.."1.icações, usando das atribuiçoes que lhe conferem o artigo 19 do
Decreto n9 70.568, de lB de m~io de 1972, e 2 artigo 32 do Re9ulame~

to dos Serviços qe Radiodifusao, com a redaçao dada pelo Decreto . n9
88~067, de 26 de janeiro de 1983 1 e tendo em vista o que consta do
Processo MC n9 29000.006743/8B, (Edital n9 278/BB), ~esolve:

'I - Outorgar permissão a SI5FRAN - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
ALTO SÃO FRANCISCO LTDA., para explorar,. pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ràdiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Pompeu l Estado de Minas Gerais. -

IX - Apermissão ora outorgada reger-se-â pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrig~
ções assumidas pela outorgada em sua proposta.

III - Esta permissão somente produzirâ efeitos legais após
deliberação do Congressg NiJ.cioniJ.l, na forma do artigo 223, paragrafo
terceiro I da Constituiçao.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

de 1989.

combinado
tenho a

Nacional,
de

junho
Brasilia,. em 22 de

Nos termoS do artigo 49, inciso'XII.

artigo 223, da constituiÇão. Fedet'al,
com § 12 do ~ a reciação do CongressO
honra de submeteI: a P . do senhor lo1.inistro
acompanhado de EXposição de Motlves "outorga permissão à

. - s o ato que
Estado das comun~caçoe. , S~O FRANCISCO LTDA, para
SISFP.AlJ-SISTEl1A DE COMVNICAÇll.ü ALTO sem direito de

de 10 (dez) anos,
eXJ?lorat', pelo pt'azo .. ora em freqüência

. de radiodifusao son
exclusividade,. serVJ.ço Estado de Minas GeraiS",

modulada, na cidade de pompeu, ~ 1~ de junho de 1989,

constante da portaria nQ 051,.~ ia 14 de junho de
. D'" ia Oficial da UnJ.ao do dpublJ.cada no ~ar

1989.

Exce1enxíssimo Senhor Presidente da República,

l'\lMl'lll - ~ll;

,""!lI.' W' ~1l'..i''''' - I"

J-~I~••
Alv.,]I'" 1.I,wO:I" [",-to"l"i" T.. j"'·lr,, !",l'- (A)
.I'll;'; ~I~'r'; ,1 1"',. i ""t " ,1.' M, 1·<l".i,J (" J

lúl _ 1(10 "~f, 101. '"' 18",

De conformidade com as atribuições legll.is e . r~
g1Jlamentares cometidas a este Ministério, determinei a publica
ç~o do Edital n9 278/88 1 com vistas ã implantação de uma est~

çao de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Pompeu,. Estado de Minas Gerais.

2- ~~:~~.~~-~~~~'~;,~rJ~~\~~I~:~_~~:~~"A\':,,~~:Ri~ x
J"to~ Q,t"ç r 11<> ~""t,,'. >ir: 011v.'1r.!\~

10 1M 8St. s% l. '" 24 ..
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Aviso n9 322_SAP.

Em 22 de junho de 1 989.

LL ':j~~." ',lS
li :,~.jIU;,

-9Si-IC]OOO O:;CDIJO{3C
De ordem do Sr. Secretário d~~sery~ç?s de

S;.""" .. _ t •• l I;.·
ao SPA/DA para formar processo e posterior dQt&lúç58 GG~a 8Qcz~=

taria Geral.

t:DITAL N2 278 IBB-GM

Receblmento de In-opostas para a execuçtio €: exr-'loração dE: seifVl <;00 dE
radiodifusão sonora em freqtiéncla modulada, nEl cj.dade ele Pompr:u, E::'1tad0
de Mlnas Gerais.

o MINISTnO DE ESTADO DAS COMUNICAÇõES, tenào 81fl vlBtoJ (!

dlSposto no artigo 12 do Decreto n9 70.568, de lC th: nralO dt:l 1972. e df'
acordo com as normas estabelecià<w no ReÇlulanrtlntc' du~' SerVlt;(lS de:
Radlodifusão em V1Qor, torna público que, traJlSC01Tiàc·s 4~ (gUiO-rentêl €'

cinco) dias. contados do dIa seçnJInte ao da pubJlcaça,rl Ij;..'stc" Eàl1" ..:J.1 nc·
"lário Oflclal da União, estará l-ecebendo pelo praZCl dI"..: 15 (qUlfl?t:J
dlas, propostas para a execuçAo e exploraç§n de serVlço de radiod]fustlb
sonora, com as carhcterísticas e condlçõeA que se seguem:

Excelentissimo Senhor Primeiro Secn~târio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria

~ Mensagem ao Excelentíssimo Senhor Pre~~dente da 'República,

acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de E~

tado das Comunicações, na qual submete ã apreciação do Co~

gresso Nacional o ato constante da Portaria n9 051, de 12 de

junho de 19B9, que I'outorga permissão à 8rSFRAN-sr8TEMA DE

COMUNICAÇÃO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA.,para explorar, pelo pr~

zo de 10 (dez1 anos, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Po~

peu, Estado de Minas Gerais".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência protestos de elevada estima e consideração.

"'"'"'~"''"'Ministro Chefe do Gabinete Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Primeiro secretário da Cãm~ra dos Deputados
BRASILIA-DF.

,t> HINÕ,UERIO
, CCHUNICACDES
~ NUIVF.ROOf IDU;trF'Cf\cAo

, SENAPRO _

~ 2~OOO.006743/e8_71

1. Sel-vlço
2. Local
3. Canal
4. Classe
5. Capital mínimo exiQido
6. Horário de funcionamento

FRF.QU~NCJA l-l0DIJLADA
PompeV-rilG
25D ( 97.9 l-1Hz)
B
200 (du~entG!~) NVF\
Ilimitado

À fIm de atender deterrnlnação superlor, SOllClto
autorizaç~o de V.Sa. para provIdenciar a abertura de EdItal para
execução àS' serviço de rad1odifusão sonOl-a em FREQtJE:NCIA MODULADA.
consoante especIfIcações abaixo:

lhe deu
Diretoria
Timbiras.
propostas.

As demaIS condIções deste EditD] fazem p~l·te do procern~0 qu~

oriçem e encontram-se ~ d1SPOSIÇ~O dOE interess~~n~ n~

Regional do DENTEL, em Belo Horlzonte-MG. s~tuada DJ RUJ
1778, onde seus representantes ]cgai~ deverão entl'~g~! su~s

Bras! 1 i a-DF. 08 de setembro de 1988.
/
/. I'

(iLê t JiLL 'l
Al'lTONIO Cl,RLO . 'lAGIILH/;ES

I !
i

1. Serviço
2. Local
3. Canal
4_ Classe
5. Capital mínImo eXiQlâo
6. Horário de funclonaID~nto

FREQU~NCIA MODULADA
PO~~PEU - '''ir:;
250_ ( 97,9 MHz)
B •
200 (DUZENTAS) !O<VR
111mitado

Brasílla-DF, . de agaste' dE. Í98R

LOURENÇO NASSrB CHEHAB
Secret~rio de Serviços de RadIodifusão

De acordo. Elabore-se o Ed1ta] respectivq, nas
condições acima proposta.

IndefIro. Aguarde-se nova oportunlàade. À SSR deverá
comunlcal- ao intel-essado, quando houvEcr.

Brasílla-DF,

Minist~rio das Comunicaç~s

Processo nº 6.743/88

Oe ordem do Sr. Chefe do G<1b i note do

Ministro, encaminhe-se o presente processo ~ Divi~-:> de là!!ãe2:H~

do IID\TEL.

Brasil ia, 12 de setembro d=: 1988.

~
l'EIlIro V[ AlüI.\TAR,l 1lUJR~

Assessor

Ch'ofe da Área de Expediente/eM
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CúXD1ÇÕES DE [PIlAl PAIA [l[C~çi~ E
EIPlCR'ÇÃO DO "Ea'J~O ~E R/DJQPJfUSÃO

1 _ LNTREG~ D45 FROrOSTAS

.A~ ~ntidad~s intPressadas na ~~eruç~~ e r~rl~ra(~~ d~

i~1'\jÇ0 de radiodifus;o de~eri~. ror sru rrrrrsrntl'ntr lrgal. arT~

senteT ~uõr. rrt'pCl5tas dUJtlnte (I h(1r~riC' àt' E":q.t'àicntt', na Dll'nl~rii:i

R"'t::iC'llal d~~ DEr-iTEL em B.elo Horizonte. ã Rua Timbiras. 1778

2 _ VOC[~EX10S RELATITOS À E~TIDADr

1uJ~ j~ ~jeir~ro cnrt~jra rr0fj~si~n,,] 0U de iJ~11rjd~J~

~... u (t"III]))'.:'\'ant\.' de naturaJi::i1("àl.... I'li ,il.'" lt"c(onhccitn ..~lltC' dt'

j~\l;dJ.,,~(" dl~ Jil·.·it ..'s ,·j\'i:;. ra"<i i'c-; r"ltu~lll~·"-·S:

.,.1.1 - rlç;) disrçn",lj(l di! i'lf'I.~ .. I"'I1til(~~....1.1 PI-"";l ,h' ,]ut:'

t1'"lt<1 l~ lt~'m illimrl. ylh'm 1'1··11,~I,,·L'i· it': '-1U,j.'l· ..~
("i(>t~l'i0 dI? ("ll'l"idilJ" \-'X"("U1,111'l"I.' ti,=, .,.~·,·v.i\:,~ j,' J'J

Jj('ldifu:"àl~'

I j\.~;hlt.:lC rdJd:-;traJll~'llt ..~ FC'I'11'1l1á l"lI.' I)~T-l~'" 1\]1(':\" ]1 1 _

,'I." l'.3 ftl<'!>o,1 \"1;1 .... 1'.11',' ..~!'> "'~~'-I"" qll,· d"t:-m í" (,·in ..· .... rl~l'

.:,~nt\~1 ,~ll IlWi5. ,LI!> ('~~ta!:' l~U aç0l'<' 1"·rl'~~('11T,11 i\.i!- ,i~.. \',1':"

; i1"l "'t'ciwJ:

2 .i. J .1

2.1 _ Rrqueriment~ dirigidQ ao Ministro das C~mtnirBç;e~:

:.1.1 _ So requerimento dev~rá c~n5taT (I endcrcçC' rara

('orr('sp"l1dê~C'ia:

... ') ,.;rC's C'(\n~titutiy(ls (' a1teraç~es subs('qUent('s. ("C'n: ô'l.S
pecti,"as C'('tl~rro"ações de registTCI ou arqui\'3M·llt.: na re

partição c~mrEter.te;

::.2.1 _' Dt'5 atCf: n~nst}tuti\'l)s das sC'cit"dades de'\°r-rão
constar dispositiv~s declarandD cxrr~~sarnente

qUi' :

_ as cotas ou aç~es replesr&t2tiv~s ~Q C!
pitaI 5t~('ial sã~ °indlier.~\'{'i5 e incau·
ci('náveis a estrangeiros ('lU Fessoas ju

rldicas;

2.2.1.2 _ nenhuma alteraçãe. ('(\ntra'u;:ll (lU C'~tatu

t~ria podcr~ ser ]"ealizaia .e~ a pr;
via aut(\TizaçãC\ dCl M.inisõ'érL~ da~ Ccr.;,u

niCaç0e!0~

2.2.1.3 - cos administrad .... res de\'erc.C' H'" !;-]-"'!-Jilei,"
ros natOS e a inv("stjdur~ nCls ~al'G~s

s~m~nte poderá acerreI' dcr~i~ de t~rem

~idC' aprc'1:acl0s .p(>10. H\r,:i:-t~rj" di'l~ CC'>m~

nicações)

2.2.2 _ SQ estatutC' d~ fundaç~o ~eveT~ consta)· di~F0Siti

\t,,~ TE'lati\'C's, apenas, a('s subiten!- :;.~.1.2

2.2·1.3··,

~.2.3 _ As 5C'cit'dad~s al1~p.jmas ainda nã ..... e~'2çu(ãIPC'5 â~""

H.'J·\·iç.;. de- ,r.(ldfod:ifu~ã0 de\"t"rã('l dI'! '~';"C'rPilro .iur:1:"'i:·
((I:l1 ~:i'1l"'C5têlt~t\:'. i:' Cillt";dr\' 5"cj~táT~('. i-l'l1d}j:'dd~...
r\"n~'t"and0 ('1 IIUIi1C"Tl"", C' "al;;-r r: ("l t.irl~ ;,,,,, i'~;;C'~ ·1,'

cade. .'n~{" i ("l:

.J.I - rl,~\.l Jil \,,'/htj<.~,' ,I,' br,l"ilt"cr •• tldT,'o ",0,1',1111,' ,.pl·.· ... '·lI t ,'_

,'.'1., .11' ,jllil I qll" J' 111" .1 ,'" ""~ll 1111 ,.... ,i," IH"'·ll1" "': ,\.: r J .1:, " ,i "
.. , _,' I Ir,,' 11 ~,~ .'Il ,.1" oi ll!,' 11 , I' o " I' 1'1 l 1 I • 01 .1.' ,~,. I·.' .... " I' \ 1 ... t d. I. t 11-

," ;1,' ,'J,' J t ,'1. ".11-1 ,. j I01 1'1 ,'1 I .... I.' ' .. I I ,'u .-,,~ 1,1.'111 I ,LI ..l ".

.l.I.1 - 11,<1 \jl",\',·n.'~lld,~ ,1<1 'Ir:" ....'t11 .... ,~,' d,l PI~'\.1 d.· 'P\~'

t 1 ti 1 il" ,~ I 1 l' tl, 01111 I' 1 i·,~ I'. ,11'-' n, ".' I T \.~ n. ,'I '111 ...'1 I','

di,.'l j,." ,i,' \'111 I ,i.l,i \' .I'; ,'\..''-Ul.ll1t" ,ll~ ... \'l·\·i';l' dl~'

I'dd j ..'.11 (·I".~\,.

-l.~ - t"'ç,·ti,Li ..' ,"l.'" l.'dl"l'~I·h",'" Tij",tl·l1>lli,i"I·\·S l:j\t·i~. CI jMlll1dl!o ('

.i~~ Pr~''t" <':'1 c' ... dI' Ti 1 u I ..'s o .1"'- I,"" I ~ .i,' 1 .''j i d,"'n ..' i,;, n ...... ~ J

l ill,,'" 5 1(·in\.·,~J "Il\~~. i".·1ll .I,:,!'>im dot" 1 .....t1 id,'J,''- ,'tld\' ,""\'1'

~'d ..'lU hi'lja ,·',·I',·i,i .... Ih' m~~"'h1~" r'-'I·~.',i.,. clt ivid.l.j.:oo;, \'>"'T10n11
~a5, ç~m0 adrniniqTrdd~l'o

..t.3 - rl'~"\"a de {"ump.l·im\'ll'tl' da~· ('bl'if'n~~\~:- \'ll·it~ll',li:;. tr,.:-di.lnt('

,,~,"rti,']ã(l f,~l'nç("j.iél rC'la JustH:il E] ('jtl'I·.il :

~.J - r~claraçi~ as~inada r0J tCld0S 0S Jjrif('nt~~o ~011f01'm~ ~ne

,\,,1[1:

..1-.5.1 _ Os d"'cum<?nt('s a que <,€" rrfC'l'em \"5 :iten ... ..1-.1 t" 4.5
ll~~ rrecj~lll·~0 ser arrebrntad~~ rel~s djl'l~~I,r('~

que intP~ram o quadro soci<?t~rj~ da elltidaJe. uma
vp: que a Jrrcs~ntaçã0 d0S rn~"m~s ~~rá f~it~ ate~

dendo ~~s it~l1~ ;}..] e 3.2;

..t.6 - T~do& 0S do{"Ument~s. C~rn exçec~(I do~ que t~nl1am Ydlidade
rredet~rmjnilda e J~5 c0mrr0vdn~c5 de naci0n;llld~jr. J.:ove
rão seI' fírmaJC's. exredidos ('u rt'\"i1]idad~1s com data nii~~ su
r,,~ri,~l' a 6(1 1,."ol"s:::; ..'nt:Ji dias d.eo SUd <1I'l',,",ent<l';~<:~:

\S "lltl,icl.-h·" '-lU.:'. r<lJ'<1 l','~i,,'I'<1l" .'11 d·"P.1ildl' 'q'U{,

<1t,~.s. ~''''ll~titllrlY~~S .h~l\~;..",l"vm J~~ .Il-!,-,'I\t il1lt'llt\' d"

C.~~Il::;C'Jhl~ dl' S,,'~ul'iln\il 'itlcji'n .. l. n1l'n' j"I1.1,it' IH~

it~~ ~oJ. J~V~1·~0 ~1·0ViJCIlÇitll' ~!'-t~ J0ÇUp,~nt0.

dtl"<l\;S do n~\T[L. h~m ..'0m~ 0 \0n~~~I\~llt~ I~~i~

ti'" ,~U ril"t:juj\dm\'nt\~ d,~,;: nlt'~m('l-. ílnt~':,. jil data rI t'

"iSTól rara .1 t"lli'·C'[:.<1 j •• rl·C'r\~stil.

.: • ~ o 1 _ r I 1 01 1(, ,1 ... I " 1I ",1,1".. ,~., ",' I , .. ,' 111 " , ·1,' ,~,' d,', ,.T' \'11 I ,. ,j \'

'lU" 1 I .1 I 01 " 1 l ~'fll ,!l,1" I 1" r. .1" "1\ 1 I J ".i,... .101 ,',\,. ll_

',111',' .i,' 'lll.,I'ltl'·l 1 JI"" .i.' ... ,'1"\1'" .i,' 1",i;";;11\1-

".h' l1d 1,1)\,' ,i~' lIVlll,'II-,'. d""';hl,'_ "lltl,r1,'lll,~,.

1111"1'1:",1 11.1 '·1"'1"''''''1 ,· i' .. rtll.l';I"_

\.. ,'11 ~ Lj" .i,' '" J ,; , ,'n, ..' i I' 11 ,; I '" '" 1'" 1';, , - ... I ,'11.1 1- I il ..

,}11,•. 1""1 .. 1'1'111'.'11',1 "l':' 1'1"'\~'lh1\'I\'tll ,,\,'.U 1 <lI' .... I-\,i.

,',"' ,i~' Id,i;,',lltll"'~l"' 11., 1.li\d d~' 1'1.')\11';1,•• '{""·I·i·l'~

~.~_.~' '~l:"~~~ ~~.,:: .. i;, :~,~:~I'~:~'~::I<::t~"::~ :~~~~(l~'''I~~;:.I~::t ~:~
,I-:":o.t" ,;", 11I"'{'. <t i,rr· .1,' "rtvl·~'lh .•ltld'I~~ ~i"
PI:\TEL .•' ')!--"l'nrjn"'jJf" .il> '1llt·. tl',ltrl t~ itl'rn :;.;.

1 ,'I ;'1" I.J ,I', ; I' \,0, \I. ,., ( 1 Il ~ 1 \ \'

" 11'0' I ,'I \" I,:' I J, Itt" ,'1 ~n. "o -(",tl•• 'I':l'-.
p.l • 1

ESTAI;<lES n urli'rlfl 5t" 5(1X(>Rt [~ ,'~r< ..trJ <. VXD< L1'1z;
T~ E ~XD~ TR~PIC~L

('.1 _ (' ..~ilrlt.ilJ minjm\, p'\i!!"id,' rill.l ~... ~'mrl'~~t'ndjllll~lltÇ, ,,\(' \)lll' tl·~

":a a alínea "1;11, ~ I" d" arti!O:l" 1J J~~ R('elllalt,~nt(' .j,,~ S ..~lo
\'.r\'~s Je Rfl;dj~~difl1"'~"'. \\'Jf, iJ I('dd'~~,' d'ld~ prl.:' n~'Cl·l't., 11~
''1:':'37 ':.-S. ~ cal,;u1;ld., ';':'ll fUllÇ~'''' da r\.'t~'llfiil ..'ti.· Ih· ,.1","

j~~ [\1. da ("li'li"'!oC' dn t~"t'lçil ..,. c'''l}f,'I·''''C' t;ll"-t'];' ;i1",lj,,~. 11\.!!

j~ r~la r01"t~rja ~r nO ~l(I, Jç 11 J~ It0~~tll~l~ d~ Ill~;.

, dcrn('nstl'dç~~ do~ r~~Ul050~ tecllic05 A qUL' ... ~ re1·~r~ ~

n~ S do it~rn ] do t11·tjgC' lJ do Re~ulamC'nt0 d0~ S~I'viç0S de Raj1(1di
fu .. ão, Com a r{'daçHo dAda pele- Del"rete> n~ ()l ....'37 ~5. dl'''t'l ~ ser fel

ta m~dlanre indieaçiQ das eal·d~teJolbti(as d~ trdnsmis50r ~ j~ 51st;
rr"l jrl·<1Jj,,1r:te I.~Jlt"xo T\') t:jl1t~ i'I ",ntll"itld,' Pl'l't<"rd{' utilj:',ll" nilS 

jn~ta]aç~~&. c0mpl'p~nJ~nd~: f~~rica'jt~. tir~ e In~j~10 d~~'t"r~ ~~Ulr~

mentos.

) _ nE~o~sTRAçlO DE REC~RSOS TÉCXICOS

.' t·.1 \' 1 ,~ ,1 \'

,l.l [A"-(.\.1 ,1(>

" ,'li r I ,'\.111 I " ,1,' '": 11 " "I· 1 , \,' .1'" II tI"·" " 1,. I ~ ,-., l~'

,1,' .... ",~ 111·,1 11,01 \, .. 111., I , ... ,-<,1,' .i.' 1I'.1J1t J. I I· I,'.

f'.~11dl. \ ..... ll\~·1 j.",.,ll:"d,t ,i"II ' I" d,'" "1Il.11 V "

}',·l: I ,'II·,I.

Docr~E~TOS REL~TIYOS A C\DA C~T1STA or \CIOX1STA

R~',I~~0 Anuill d~ ]llf01-mnç~es S~~jMi~ JR\IS1 ... ~m0 rl·~vn.

J~ (t1ll1pt'irnt'"llh' da ]e,;i"ll1l\d'~ irar.alhi~ta n'fl'l·d1J(' ~ .1~:'i:"!.
"iincin dél rrl~pC'l'("iC'I];1)iJild(' d(O bra~il('ll·..1;'; na ·"l1tida.~,~:

2.5 _ ~crtid~" d0 quitaç;0 de trihllt0s f~deloAj~. ~~~CT~ qUdnJ0

~e tl'ata d~ micr0cmpl'rsd:

_ F':-tél',,:,~,~:-, 1'1"

" 111 ~ j , .'. 1 II

Wi! J 01" \" i1 ] ,'I'

1,,~1 ;'n[··1 ,I ,.'r"·I" ,'Ihi 1 d.1 l'll tI'" :; 1.\\'.

1.\\'. J 11· ..' lu .. 1' ..0 - ll'l'" f nll I I \·t·:'l'!o

~~ Rl~fl'I'I~lh' i ,I ~

.:11." r .... tZ,nci,1 ,·,'nlrl"'~lldldil ,~tltll' 1(\ 1-.\1.'0 \"X

(' ~5 k"· il1,'·]u ... iYí' - ~)l'(' {,jU.I~ mil \.~ 'lu1
\'~=('s 0 mai01' fa101- d~.R~1·ç'·~llri~:

1"1,1·'~'\'''' dI" 1·"1;·lh 1.1 .,'11'1"1 ,',·'h1Id.1 ,'1111" 11.\1.

,.III"'l\'~' ,~ ) h\\, 111 .. 1u"'l\'~ - íl1 \' \qllllll\\'I,til""

1,..,.\ .. ~,'''' ~i,' 1,'t;'II')'1 0";1'1".,·, ..11.1.' ("lltl\' :;I'~~ \I. l~
\·ill;o.l"~. " 1 hil. 11l\·JII~I'\· - ~~',' Idll:.\'lol.l ... 1 \,'::1' ...

" 11101 j .' 1- \ ,I I,~ 1 ,"/ I' 1\"1 I' 1 ;'IL, j.I ;

_ [~ti'l~0('~.;

ç] 11 S J Y l~ •

nhl'n tA!'l 1

t\ol.j

\'.1.': -

l' • 1 • ~

r~claraç~0 flr~~da pelos ~d~jni~tl·ad01·~hr ~~.lf~l'ni~ \~~~0

J.

~.5.J _ Os d~cu~enT~s ~num~l'djos fl05 ifrns :.~ ~ ~.; n~0

pl't"cisarao ser arJ('~<'n'i1j;;:'5 pelas l..'l1tjjdJ,,'b· qUe"
nio t~11harn aillJa i~jci~d0 SUd~ ~tiv:.l~d~~.

Z,6 -

3.1 - PI'o"\'a da condição lic l:-j·'l!:o'iJ .."ir", f"ita nl\.~diünt ..' nrrC'<i ..'n.-
.~Çi0 de qualquer um dos SC~ujlltP5 d0~lltl,enT0~: cet'~id~~
';!":':.lln:,,('"illlento 0U ca<'é'!m('ntCl, '\'I·ljfj{'.lj~~ de I·(''''('r\·i~ta. r.i

t'.l . (, - [:,.'t"<!~.;...,~ dt~ ['0';IH'i" \··'~I1.r)Cl'Ú,i:i,id .~]1t·rl~ :;i k"·. ,':\
ç]u!;jyt". e 50 ,,~._ in.: lt''ii\'<, - 'Íl'0l1 1~'il1( ..' mil I "!
~~'s ~ mAi~l· ra]o~ d~ R~ft'l~n{"i~:
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l'.l.; - E6tl\(~~IO'S d~" r~,tên(la é>Ur"'l'j~'l' a )l' j,l, ;\,~,,\ l~e-

TE' 111 i 1) Y('::t~~ \' mili.'ol" \")"1 d", RefI'" ;'·n. ia;

n.' I' ,'I • ,I I' 1.1 \lC )1" : I~' .. ;. 1'.1 I ,I ... ,j d tIno .1,

,1,1 \'''', I d ,I ,i" '111.11' I I" I' \. I t', j '.i>l r-,ll

1'!l·I\] " \" tl.1 I 1'. " 11 t .'. ;i " 111 1,~.I.i " f I " .1 i·, I' I', !.1 "~ d ,l,

I:ST~ÇÕES DE R.\VI0IUFl-S'\C" Sl'XítR.\ PIf FRI:~l'i:Xt::1 -\ ~O]RL\.P'\

Y!I

ES1~ÇÕES DE R~DJODIFrS\O PE SO~S ~ l~~bEXS .TELE\IS~~)

l,.l.Q - Est~~;cs çld~~c t'n' - :00 (Jl1:~llr~~1 vc:c~

Indic']' \'al~'I" Jl' F('fel";ll(l<l:

(\.l.IJ Est<1Ç0t'~ Ç'Ll~St' "E~r'\'\'JaJ" - Jt't.' ...' '''IJ! I"\('=~'f;

mai('ll" râJ('Il' d't~ R('L'I'~llCi<l:

ti. ] . J O - E::. t;, t;<:, (' <; (' l.i ':- ':> P "\" - ::; (~\l I .p. i Idl,']'I 1..",) 'l' =" ~

nlrli0r \'~Ior d~ R~'fcl'~n~'ja:

-Ir 1,11

! , .... '.,J)q-/

Q11'111 ..t,t " ~'drll"l o.,\,\ ~;11 i,-l ~~

,• .,. i!C 1 ti t' rd 1",J .' "'1'1' r ,-0'11,1 I fi,,' 11 t.'
1I111,1 .101<'" \'f'r\:'~'~ ai'.II"· il1.:ll\"d,i-I:--I;

J'j{,Jl,lL1R-\: ri I r'I'~\\i1 ,i·.. J~'I":, ... it,,. ('I" l"llllo,' .'11 ,'1. ,'l.I

tl'il in,~tlttlj,·~.· IJrl,dh,·i".I_ ,lt

)ll ; II i trl\', :;~,. I '. I 11 't \l '.' n t d f'" r \',~ 11 t ',' I _j ('

,',11,)1' ('l'l r'~"'r"I1.I(J)1't' LI,' '.'rlt,,1 '.'\.L"

~iJ .., 1'<11',1 Ih·\\.~ ~·n1r·1·('~'n ..lirn\·11T,,;

SECl"Kp·\: a) FI'C'1,,'iJ dc' d("r,~,sit0. em "',ilh',~ ,'1.1 '-·I.I1'J','l.

ili~titl1ll:·':;0 filldnCr.'Jr'J. dI'. Inlni

mo. 50';:: lcin<.juc-ntij r0r "'l:"Il1','i d,' \'.;1

1QT ç,'rl":;,~r~'lld\'nT(' 0~1,~ ,.1i'l t <l1 >:'\.1~"-1

JC' rara (' I;<q<~ r·lI'rr','~~n,<Jl~,.IIT,,:

1:> 1 JI1iIHI' a JI,' ,111 <.'1',1 ç~~' j.,,,, ,1 T,'" (" ,'11"' r l

tut"i,";'~ '1'.'1'<1 ~'l"\";I"i,<. ,1,' ~"'rit,,] ~":'_

c1 .. 1. il "'~'I- ,lunl·l;t.hJ~~ "I~' n..,,', ~~

Irl1' n('t~(''::'~~I'i,' raro'l (' ll,~\,,' ~'n1f'~ 1'('I'.:!i

m~'ntC', ni! qual \·C'n .... t(' 'I'j\' .' ',ll'l j

r;1"llj::d(~" t.~t,,] ';(-1·~ (~t~'lj\<IJ<t

d dcltô rrl','j!-.~J rara ,1 (·lltLI.,'!'I,

funci~11Am~nt~ da ~~1'a(."·;

k h. l' '\ C j li ~ i \ l' 1 .5 \' l~

(\ l'l<Ji ,'I' r,l J ('1' d~" R\'ff,'r~.::;

[st~ç~l'S j(' r~t~n'la .,t~

(mil t' qUJnhc_nta:,1 \"\'=('';.

cii-1:

E~r~ç;~~ cla~~c "C" - 100 [ç~~1 ve=~s ~ mai~l' fa
leI! de Rt~fer~n\~iJ~;

1'.1.

(l. ] • I Z

n,1.1,~ _ J>.. t.ll:0~'", df· F,'1'<'nlld '·"h'1'1\."-lnii,1" "'I,tj,· ~ 1-\\.

c·!u'--.ivC' \' lO J..\.... \~:'I.,llI<,i\"~' - :::;l~(' 1,1\1,1<" mil l' qui
UllL'1I1;1"') \O{'=f'!-. ('\ liIi-1j('r Y.lll'r j", R\'f"lt:."'i'l:

11.1.1 4 - ]-. ..,til\~l-::; dt' p,-'t;'n"I'l ,·,n.\"'.·u,.',i.Jd ('f1tl\~ ]l~ 1,\\. J!.:,

l·!u .... i\·.· lo' :s 1-:\\'_ ç~.~ 1\I~j\-" - 3l'('(~ (, 1\1(\' 11>111 '~'

='l'~, .' ~,.liOI· r,II"1 d(' R\'fl'r'~I\'~lil:

.1 ""1 • ,'li" I " .') d ,i,' " •• 1.1 " ,,' I t' 11 I,' \',', 1 ~<'11 I,' n, ,1" t.I d.I

r li I, I I ••1, ",' \'.' I d i 1.1 I ;

" DE~(IXSTk\ÇÀ.(\ [lE [lISPOXIBILIl'''\[l[ DE RECTRSl"5 FIX\'~CEJROS P\'-llE
R.~ SER n:IT4 D~ SE'-:;l·I~TE n\K~\;

I.',

\' ' \ I ,:.' ,1~'

I' ",I ,~ I ..

-";":1J~" a f'!'~~r"I1\'nt€' umil funJüç~,~, ~""l'\'llf",,!i'l".' d,'
r"di~~tfl {"lIoSà,,, ('lU nã,... q c('>nlrr('\'iJ(.~,,, .1,'''' 1'\°,'\11 '~,"~

"','1' {l'ita .:1" urnd d~l:; bPguin1'''c; ni<lllri)';J:,:

P1'l\lEJR·\: <'1\ rl-~'\"i-1 de ti~~f',~~itL·. ~'m 1'>,ln(,' ~'II \'Ul1 1 i-

1 " 1',1 01 1 1'" ,: ... ,1 .. j ,-, 11·'I,·tlt , ..... I l' In,' '" • ,I ,., I"

lU'" i' tll~':;<·"' r"'~I"f'l"" ,'lI ~f,' fIO"'" 1,1/,,·,,1,.

,'~,",,·.t i d,. r."l,' 1 ,d'l I, d1lt C' ,1,'''' Ç'JlOl {',lI!,

,'U .1' 1',1 ,..' '" ,i" ''oU tI,'''' 11,.' I'·'" 'PIe' d .'nl.'lI-. TI ,'<11

\. "l1il'-) ,'11'" 1I t ,h ,i " ,i~' \,,1 1,'1 t.' T li I li,· ,'d 1- I! ,I

l:. I ,i-,' I'd 1-,1 " "11'1' I' ~',' 1l,11lal'lI t."'.

t.1 1'.' I ~. t'll t "I ,i,' \.1 I " l' I' I' t' I ," r~' 11 J \ 11' l'

r I 1.1 I ,',\ Li: I d,' 1,,1 I 11 \' 1'111 [OI ,"'11,1 1111"" I

1'>l Jem\.~n::;tI'2çà0 de di,~r··~n,hilj.j",,:~, '.1,'
créditC' !:'iln,·,-;ri(' ~.. u de '.:.II,'I,~j;j Jt'

rinancj<lm~~llr,-', ft'jt~1 a'I',,~("_' ,;I,,> ,j,-,.:~

l11e-nt0s f,~I·n('(id\"s p"ld" jli"titlli.;~,i,:"

pr;prids ~u clp financi"~~llt~ (011(CJi

dC' pe)(' f"1'>rlc.Jllte 3 ..,,, l''lUlr'I''f'llr,:'~:~

de f,'rma D c,~I':r1('tdl ,~\',d,:--I' ,i~" ~·"T'i

tal n;c'n(ll~n<'ldo:' 11~~ ..,ur.it~'II' ,'nt~~IL'~'r·~

ate atin&ir, no mrl\jm~. 0 10tdl d~

co'Ipital l':\i~ilh~ F<ll'd ,0, "I'II.: ..""il~çn

t ~~ :

7.1,1. I - rl"(lva j,' dC'rt·;-.i t~... ('1'1 !:><Jfl,'C' ,'U ,'utril

instituiçào finanl'~ila. d.-. IlO:> mlnimo,
Ser (~illqurnTd r~r ~ent"ci .:10 \1I1~1' l0r

rp~r~nd~nt~ ao capital c~igid0 r~l'a

('mpt'l;'l~l1din;('nt":

Q 11 ,111 J,' ~. e rI I' i t iI I .... ,~ \' I ,I I dil .'11 T J d.1 ,1 \' f ..' 1- I!: II d i
<:'Up<'I'l~"I' a~' \'ê1l~~I' .1,-' "q'it,ll uiÍllill"" \"'"\I,:!id" I'<lra

..~ t~mrl'\"~~lldjnl~'nt,' " ('sr i \'t' I' l.'lil 1nl,'llt,' Inr"!:'I',ll i:.a
j" ..'U Pl'l"',isth. n ..'<' i-it~'" '-"Il<'lltU! i, .., .... r ll1t •• '!r~

lj::i1çãl~ at~ a dilta a" \'ntr,l~i-I. t'r:1 flll1cil'nil~1l'l1t\' da
i' st ,1 çã C':

; . I . I -

;-_1 - ..... ,' ,',1": d~' ~'1l11t1'ld~~ dllld<i 11<1,' ",,'(\11.1)1'" ,1~' .~l':_~~

1'.1,' 1 ",i i fll:--';!(';

OBSERV\ÇÃO: S~ a €'~tidade paJ'ticipal" d" mais d~

.um Edital devC'l·á. pAra CAda um rl.:-le7"'l.. aJ'I'l'"~entJ!",

a]~m d~.. dep;:;:,itC' d~ SO:' (cinqut'nta t'l'l" centt') do
capital. minuta de alt~l'a~~~ d~s at0s ~~n~tituti-

vos ~'nde conste C' rlum('nt" do ':<Irita1 f'l"çiaJ de

JTl1:lis " Yille-r dI:' crlpitrll m{nimo rCxigldC' r<'lra cadi'i

: um dos sel'viços pn:-telldid~'s:

.... ]-.\~r\r\; r""'.l ,J~' J"I,:'"jl,-_ \~)I. t'.II1.' ..' "li .'Id 111,' I'

'1I1L'{i,~ 1irl,IT1I,'ll'd. ,1.' t~tal ,l~' \',.1.'1 ~.>ll,·"._

1','n,il'llt~, dI' l'<lr1t,11 e ... igj.i~.. p,';,I'<l " 1'111'1.'\'11

.:t i m~'ll '!" ~, •

0~, fln,rnciílm~'n'tL' (.",'nJ ~'" f.-d:IJ'.i~'''nt,,~ d(,~ l'<Jllir,l·n'·li t ,: ...

C~'!l: t·~tílt-t!'I~"Clm,~nt~'c; d~' l'I·I:dit,.. 11i-<.i,'l1nis n~,' r.:,t~'l'~"
i.'~"'ntl·i1t(lJ,'~ r"l" ~'I"a::~' ;,Uj:h'l'i"l' a 1(' (J\~=) dlh~~~:

- QLU1<R~ CO!tPJ.E!tEXi"R À PROP~STA

9 - rIUJ(lUll~ÇÀO

- Pi-il"a ('f('itc d(" rre'Í?nchim~~ntç' d,"s it~'n::. 7 e .... d\' \11"\'" \-.

'r~~IJ~tflntt' de- it<"nl Al~.l'('rii.'J". a rt· .... rClnl'ntC';

(,'nsl,Jll'dnJ" \.. intt'I'Cf'''Oc nach'n,,j t' a final ,J:hil' [',~Ih,,'; i-
('~,]tul'"l <1,,' :-:':-I'\,I':-C ,h~ l·a,ji0jiru",~0 .-il"t'r',~ vi'l:

~~'U~ rl-~'!!l"i1r.'il'" inJOJ'mdti\'o!'>, ~~ju(ati\'.~:-, (l' .1,' \ ,\,',1, r,'r;

,',~mt~ " rlll'l il-j,i".d(' '-L'nll~I'..-i.-lJ {" ('> "t~'rll~'" n,'1I\ 1,'''',' 1\,

f,~J'lllil el' ((,Iltl'ir.uir rell'i! (, J~'.5('n\'C'I\'lm~·l1f\' d" ",,\c"~" .•l!I.I

",:s ,1,~ ''1:'1t·I'f\'j(~\'I~('nt0 inte!:l'ttl d0 h("l~h'll' "~'I.,~IO:·ll".
~'t'~\·r'-"nJ~-.. ('ntl{, l'ut'·"s ......".; ~\'~tlinft·~ Ll'it\:

11.1.] - ~'I'('"f('I':'nciil ri tt'm<l'-'. nU'~~I,~<'; l' 1I11\~lrl;'" ",1"1"

l1"j". êl finl de in~'('ntJ'dl' <1 l'I'j.-Jt 1\-1,1'1,,1 • .1' h\'I,,;

bl·.J<.;jl~·Jlt' li' ç< J~"~'Il\L,J\"lrlH.'nl" J<I~ "1.;'1,"' 11

t,"'I<\ .... .lll1l,·ic'nai .... (.'m rl (0n ... \·qtlt~nt(' ,,1,\,11_'

E-.J - ~ t'nfJj,hil" Jl?\'l-rá •.aprt"~['nt<Jl', ~'m ('t"'nirlt·mt?n!<h"~"" ;1 ,'lUit \"f'(l

P"l:'til. (I ,,!uaJrC' (All('XO r). r<ll'iI ~"::' fin~ ctn" 'Liilh"':' il b,
c, d. c e f d" ~, ]Ç' dt"' ill·ti~('o 1(,. j~, Rt:"l:ll].qll~'Il!,' j""'-'';\'I_

~iÇ;5 ~~ R:Jl(ldifu~~0. ~('orn a l'eja~~C' que 11'~ f~l Jad~ r{
I,.. DI'..-n"t,~ n\' nl.~Ji. de ,15 dC' ~'utubrQ de lo~·5.

9.1

'0' ,1,:,,\11'

.... " ~', " ,j, .... \, I I " I ,'", 1 I \".1,',

::.:.:..;';

;.1.~ - ~uand(' ('> capital s('ç'laJ f~'l' lnfl::'J'iC'I' \'i1pltóll
minJffi(' C'xigi.:l,~ pal'a C' ,'mpri'c~" C'U f0r l.!~
~~tl ~urC'I'it~r, m<l~ 1I~\' t?.!'ti\'cl' t\.,tidnl~·llt(' intt'!!ral,!

=ad~" nem rrevista a hua jntc~I'81i='lç~o dt~ d da
ról de> inicie> de funciQnamcntQ da ~staç~C':

7,1.2.1 .. pl'C"'rl dt~ dC'r~~~i;I", em \) .. n~''-' ou ,'utra
jn::;tituj\<i~, flnanceira.- dI:.', nc> mínimo.

jÕ;:' .l ..-i'HiuC'llta fOl' "'-('rlt'(') .i\' '·olL, .. l'(\!"

·l"C'sF'('>;dt."lltE' ~" capital exigiJ" pill'a
C'mpJ·C'('n.i in;~n1(l;

,.1.2.~ - dem"IJf..ft'il\'à,' .ie ,fj"'t· ..~njl'iljJiljl' d.·· CI-~~

dit" \-I"n(';I'j". L'U de' !::drcll1tlol dt' 'in.ln-

f~'I·nl~çj,d,'... r('J.I~ ip,titui~-0t'~ rl'~~r,·ia!'

~\I d~ finill,~jdm~nt0 ~~I'~c~i.10 r"l~ ~;I

hl'iLilntl~ ~'l~~" ~·qujl"Im'·I't.,s • .lç f~'l't"il

~~t'mr!('ti11' " \"ill~~I' ,i.· "ilritn1 ,1('11, i,'II.I,t~~

n~' ~ LI bit ~'n, ;l1l t ,." i ."'1. Ú t ~~ d 1 lll!: j 1'. Ih' Iil';
" , ., - 1 ,t,' '11'1' ,11 t-~,'~' I " 1. 1íY

~, ,'111 f t \. ,. 11 ,1 I ;- ; \\~

,~" ,'1111.1."""""',\11."",. ,i.' .... ,'r\I~·(' -\ •• I,,,í"',~rlu--'-------- -----
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I."'J".-"J,~ 0:1.' T)"dl'.lll.,' I \:"c~" " t,'j,l" ,1' ,:' "' j.I .. !, ....

,1l"Ti·,1]("d":

A:-':E ,\(" 1 \'

('.1.:: - l"''''I' ..~j", :l.'- djf"I'l"Il'j,!,'~"~ :·l'!:'l.'II,IJ·~

1-·' t'''; I 1,' I J fi. r )','\'lll .lll,i " 1 l' I <I " I .'n,; - 1,I '

l~' I,' (.' n, (' '\ 1 ,~ :

,"uJI

DC,j(1l\STTt"ÇÀU IlE RECURSOS Têc'\J CUS

q. 1. ,;

'l,l.j ! r;\·',ll!'Qr.1"J ••1,J JI11.'

)' II t· ,,' I ,C' 1,'. ,1\ \' I Ih. 11' I ,'~

;, I' " ," I " '. ,I,' d.' 1- "11' J ~ .. "

I - 1RA~SmSSC'R PRI'iClI'AL

1.1 - fahrjcRl1t~:

I~ - DISP0SI\~~S FI~~JS 1.2 - ~iro c/ou modelo:

11'.1 w \~" ,j,l,\lIIlI'tll,'''' ,-1,,\,'1:',' "'l'r drJ"C .....·l1T •• j,' .... pl,'II'I\'Il"I"lr~ll'!!

I .. • .' I J!: 1 11,) 1" J " ~ l' 1° I'" til" li I t ",j ,I <j !' ç ~\ 1 " .lll\"~'~ 1.' 1 ,''''-

, ,; 1 1 ..- " ,-\ t' '- 3,' l) 11\' .1'" ":!' i ,I'" ... ".101 (lI li 11 T L' 11 r i'.1 j ,I'" I' I " ~ i- TL\J'ismSSOR AUXILIAR

1\1. 2 - \ .\,' " i T ,I ,;J" ,l<l'" i'l"·' i','''' t ,I'" 11,),' j 111 r 1 J ,',I 1'<; n<1 ('l'l" i !!.II,'" I e'

.l"de dil ('llt")~tr. "'''',il'J),iI' .' r ..IIT,d "'("1' 'dlh~'lild., 1"'1

~ ,> 1',~ :-. :-. (' d d \ j m1 n i " 1: r ,I, .1,', li' 1'.1 I 01 11 T i? ,1 t" " ..' 'lI 11 , .... t 1 " ,i li f,

;:,'li,UJllCilI;0\'''' Ih....... t;:rlIH'''' .],.. ,,] tl~" 1~ .1" lh~~t1'larll,'nte' .-I e'"

"~'l \'iÇCl~' dc" RtlJ ie".:1 i f lJ';<\ ," , ~cm qU ..' <1" rl""!','nvIlT"~ t(,llh'Lnl

,111'('11: .., a qualqu.'r rt'çldnJai,'ã~, ..... u jllJ<;'1l1=ii';~c'.

:.1 - fabricante:

, ~ - tipo e/ou modelo:

- SISTEMA IRRADIA'\TE

do
Pl"o'l : ..'

(representante lega]

li'.,":. CL"n ... 1aTi:lJil fdlt<1 ..'li i n,-'" 1-) eç;;," "o" d"C'lIrr;l'l1ti'l"t~'" qll\~ i'1,,"'m

fnJ1h.l J rl' .... r-,'!:;Tíl. c' tlt:\TEL r.,joõ'l'~ \"('lh'\·dt,J' uni r1d=.' d;
,Ir:: 15 dia~ :1 r]· ..... r''\n~>nt(' r<11'a ~up'i-la.

1~.~,1·- \0~ E~Tad0~ d0 Ama=~nA~, ~~J·P. Prlr~. R~nd~'lia

~~ nç'~ TC'l"ri t,~rj 0::' dc' '\T1olr~ e RL'I',l imi1.

Çã0 da~ ci'lritai~ d0~ Litad0~ E~t~j~ .....

p~dpr~ ~fr d~ Jt; 30 dias, a critvl·i ..

DE\TEL,

1(\.3"~ - Qll.lnd·o ..... Ldit,ll :'ilÕ" 1"1'fel'ir a un'a l(,,'illid<tdt' !'\i

Tunda nn Fau:a dr' Fr,-'nteirao Co rdl'l.l (I çLlrnr1"i

menta da cxi~;ncia for n~cr~s~ri0 (' a~~p~tjmcll

t.ç rr~Yi(' de; -C~"'n!i€'lh(' dr Se)?:llJ'anl,:a ~aci ..'ni.,l-:-

~, 1'1"01::0 pl"der ..; s~r de i:l't~ 3(\ di8.". ~l·itel... i~'

d~' DE:\TELo

3.1 -fabricante:

3,2 - tlpo e/ou nlodelo:

-------_.
(local ) (dat a)

1,,~.4 -~\.... ·olini~'rC' dl" E~tild .., das Comllnicd\~e.'i pI'dt'l'; allt,'lJ="r

iI luntadiJ de' d0curr,;:I,tl's a0 p)- ..'C'es"o 0,.'" fl'c'F','ncllte.o,

J~t~I'~llndr ~~u rpc"tudC'.

10.5 - 1.' Min.i. .. tn' de EstadC' da" C,.. mullú-dçôe.<; re"iel'\tl-~C a f<-l-
,-ullLld·p df' ..... e)·i1'J .. aJa a C,"ln"l'ni(.!iciA C"o h,l\~'ndC' f" ....... "i
l'lli,j;nh' t~~çniça ...'ut~'r'<::<.Ir ~'t"rmls,~C' a nl",i .... de U:'·<t j'I''''

r"llcnrc dClllJ'c a~ 4u~ arrnJcl~m i; rl'~s~nt~~ (0Jljj(~P~. ANEXO \I

fl'IAOM'NlsrRADORE,S .1 NATURAIS OU DOMICIL.IADOS ) li IlUNICíplO DO 12i REGIÃO DO
NA \;;::~~HI~1l I Ou t c.o""F'mnlf {) c,uo,:" .. ".c .. "''''''01 ".tIlA • IolCS- / EDITAL 11 EDITAL

NAT DDM tlAT ,DOlo!

I

I
,', '.',

REC;Ãç.* DO I!
EDITAL "

NAT DO" I
i 11 WUNl"CtPIO DO 21
g I EDITAL I
:,g, NAT DOM

,o ~~~~~Lf.°~SW}AI~E O~:::~S~R~AP~r:~ (~AJ~~S OU

"'iSC:Ok;r:",CftfEIil 100 1! COICl'o.-.f o CAse - ""'.CA AlUO$ PUA A "UIoI"h .. I \" .I ....... , 11,111,,' .... I. I' 'J11 '· ..... ·1"1 ·~ll·~t I ( ....'t, ..: 1•. ~" I

c • ...;...... - -'-';~' - -;~: -I-:-í~~d';;,"~-~,;;-;:~~" ---.-.,--
-.---~.-:-:'-------.--~--_._--.,.-,

,,'1 n;l" 1'''--',1; lo ,I' ""11'1 I d'o:d,' ,11111'1 ; ,",11,1<1 )''\].1 "'.1\ I '" 011

li 111":--'11\1> 1 'p" (li' --.('1' i \ ,. IH' 1~I;ill" ;')1 r" -d,

t.f':" I 1 'il{~.'", .'1\(, ,l'i'l"Fgn I ~ "t!I,·',·Il,,·tLl,:'l 11" ~ ~(\. (li, 2' d, I'", "I "1-

I'" ~l"_.tdt'~,'~(,~:;:." ',~:llh'~~<1 :--'_':'1 t'\1P,l'f'1IIIL~,'ld,1 {~'II' i.1 (l1l1"'I'~;1:

• '".i>

-----~-

": l;allll I I' ;,PJ ~ I, )-1

1I1 lo •

;r-"I"
I]r;l- <c

-, ~ ~ , ~" ':.':i '"

'·.C:,' .,,:~-.;<

, ~. ,

..-

~NOWES OOS SOClOS INTEGRANTES' 00 g-UA~fto:socre:T"'RIO DA ~ROPONEN- ,
ITE E PERTENCENTES A OUTRA CONCESSION"RIA OU PERNI$SIOHARIA I N4, TIPO DE SERViÇO

IMESMA LOCAL-IDAOE

I
I

I )

li'A ENT íDADE .POSSUl-, OOTRi OUTOflGA'NJ: ....i5·....."LDC'.'J.:IDA: - 1-"_'_N-t_N,,--_A_O_+-t-T1_PO_',_D_E_S_E_RYI....:..'0-t !
DE ~ ."

""Ir d~' PI1-

( dit1 d)(] O( .'tl1

{ Jpj fl d(' ---,-m-"'-"i<-":'IJ-i"-'-,,--q-"-'i-'-"-'-,.,.-,,-,,-,-,-,-,"-d'i-'-"""-
tl"":- ('mrJT1':-..t~ de rar.ÍlfJdifll:-.';.(,. c'm mll11il fpi€.'-' di \ (·J-i:;O<.;. "m I',(\'-..:.,u

ao" limltt''':' t'i ... aetne,. no ,ui ign I~ cio OI'CT·t'l'(,-Lpl nl:' ~3(). dI,:! .... dI'

1'(., ~'f'I·.i "(I dto 1 O('i. m('bmo qUE' a P"t'1.f'nOf>nt f' \ t'nh:l a sr'l' ('011\ pm!' 1<1

d(-l com a (JutUlf..!..1.
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~.NO"ES DOS DIRETORES INTEGRANTES DO QUADRO DE. D1A~GENTES DA. PRO

TIPO DE SERViÇOPOfiIE:NTE E ~EATEHCENTES AOS DE OUTRAS COHCESSIONARIAS PERMISSIO_

NÁRIAS NA .. ES..... LOCALIDADE

I, i

IIV / H S'IIIIlE-SRAO

: Diretor 4a Diretoria Regional do DEN'l'EL e.!J. [',C'l3J51 C~R~[',t:;"J\:~:

l Rua ~~ra., 1778 - 30~140-B~~o~!~~~~ofiJGo

Sr••_ito HWJicJ.plll de poapeu

: Solicitação Ctu).

• EQUIPAWEJrriTOS UTIUZADOS: TIU.NSWISSOR PRINCIPAL 1~~N.::A:.:Cl:.:IlNAL:.::.=_+-+-E,,-STRAJ«õ_~E_'RO__+-li I

TIlANSWISSOR AUXILIAR I~_:,:,:::NACIONAL==-+-+-,~-,••_.~_,,:_O_t-Ili I
SISTEMA IRRADIANTE I NIoOONAL e,.;:o.~'W

Pelo pr•••nt.e, ir;lfo~Ôffi n. V., r:;:--:J" a ~1'J

foi publicado no Diário Oficial da União d. l~ ~Q :::J:J~co1;':tQ cl'.J

1988, o Edital n9 278.'88, referente a .xploraçâ~ do ocz-v'sqv
de radiodffusão sonora em frequinc1a ~dulad~ 20003 ~v~T~_C2~.

I
r:PERcENTUAL DE TEMPO DE PROGRA.....çio DI ....RI~**REFEREHTE A TENAss'l
AUTORES E INTÉRPRETES NACIONAIS. •

(tX1ÇÊ"~lA l.lGA... 110$ !l'ftoo"....."s Df.: MÚSICA ,"OP:.h.,u WliO'MO Of' 50".. Df. ..Ü~ltA
'OPtof(."''' 'IIIA511.t:UU./

I
~·TEWPO DESTINADO AO SERVIÇO NOTICIOSO, DIARIAMENTE, EIII RELAÇ~O I

AO TOTAL bA PROGRA..... ÇÃO
CExloê"crA LeGAL' .,r'H'lIa /5-":' J

%

antro.s1m, Ca.un1CUlOB qu~ ©J ::;'>E:'D.3ô tf''JRO

entrega das proposta., Desta Diretoria Regicn~lc 1~o~~~2a03

coa a docu.eDtação exigida pelo .'ital, terá inicio 80 dia
28 de outubro e uraino a 11 dê no".!Ohro de 1MB.

n..ta foras, 8011clta.oa a V" B2Q~ u
qentJ.leza de divulgar o Edital nV 278/88 entre QO Srgnôo da

,J.çAnaa local • ou1:roa ..108 de. c:o.unicaçio ..

IF: WESES, P~ZO P"'RA ENTRADA EM FUNCION.....ENTO Ut DEFINITIVO DA ESTAÇÃO I
( ...\)CIMO· f:ol M!iõIES I

Alba. ALIlER~ PIIl'rO COIlLHO mJHlB

Diretor Regional.
BHE4

SBSCA/j.s.

ME S ES

IDE APROVAÇÃO DE LOCAIS.
. I IUXIMO ~ M[S[$ 1
11"',"',. " """",,'0 ,"O,no

:'* í ;. ,.... j C!'C Recião Eccncmíca l.stilcual

!"":.:;:] t] ~: T ;:.~~ ,,'~o D~~~~:5 ~~ ~~~::~ r ~0;~{~' i ~::~~ ~.' ~ '; ~,~~,~C~ '~:I' ~ ~':::;,. r"ffi~~
I tt.r.:;lCl d{· tr<Jll:"1I11sS;1O injntc'nll~lto. ç()n~~r~('n(:id'" l'ntll ("~t~·'H1J
: IC ar l' c~t;ldi(l, CClJllcidc'ntc cnn. (l ln:CI. ,:.:' :':'U.l ;lr(':·r;."_;''''~ll,!li.!

I
-. I ',- r,' c' 'In """,']. ',. ,!,'II'" ê('1Iihítua) L (I tcnl1,;(J taS tríllJf.mJs:-;oC'~ n,· ; .... 1' ••.1.. ~

.' 1.11C!.'rráment ú ,lC'~~ =:I r.'C~m~: prof~T;ln:;I"":;I_\.

:,,,rVR"A>rQ5 O ~>JcCr-r.APG"T'J DO (!>j"-A/.- 1'1<. 27&1[36, ffOj(·
!)T.A il/i-:/t\B. FH f<1rt4 A Ci.-DAoC. Pl1ltlP(!(J, r;S1ADO DC ~~'1Ij\J~1 (Xj'~{~r~.
Aé:OZlZ«QAM A,; S""~Ti\l""(;'S GliT1:!IA1JCS "SOOIO:;:

;; fUi7IO PCl'-1PGtJ vr,,<\ - 1'l'.DCGS50 ~?- ~gj o4Q()D6~4/\}'&

.o.t\i'AV." t-IQ"'CIO &D.$1'';'NLO TGr."n";4 Vt4J
Ja"c- l'l~1tI" pn xo1\' T>~ l'1IMNi>A

I LOCAL I

, ,~J5FAAt.J - GJ51fiM-!. t>ll COMU,llICACÃO h1.fo [;1.0 ~1''''''I'C.lScç t:r.ili\

CAlU-O.S DD'f1;ÍcIO P. VUVéoP'.t\ !"il'.NC.,~
,r06E' OfActL]O ~I\NTOr,

1""FRl5UltAfIlTf LE,"AL)

MC DENTEL

MC - DENTEL

RAD - SE&),
PROCESSO NV 29000.006743/88-71

PROCESSO N9 29000.006743/88.

As proposta!: apresentadas nesta !JiE'G'l;ç;)~:1w

Regional foram numeradas da seguinte maneira, ObSGZV36Q o clQ~o

de apresentação:

PROPOSTA NV 1 - RADIO POMPEU LTDA., apresentada 8m!~ W8

novembro de 1988, protoeoli~~da coP o ~~

29104.000634/88

PROPOSTA N'i' 02Tendo e .. vieta o disposto n.o CÇ!tulOIII do
Manual di! orienta<:io Jurídica, aprov&clo pela Instru"ão Interna nV

4981, de 02 de OUtubro de 1981, encaminhe-se o presente l,r<'lcesso
à Diretoria aegional do DENTtL em Belo Horizonte/MG

que, lhe fari &pensação das. propoatas Pertinentes e efetuará est!:!
dos.

SISFRAN SISTEMA DE COMUNlCAçK'il l\!,TQ

FRANCISCO LTDA., apresentada em H/H/OG,
protocolizada sob o nf 29104.0006S6/8Ç,

Nesta data, apensei ao presente ~F.©'~8.~,~©J

. as referidas propostas, que passaram a fazer integ~un'(:~ ao h;:Jº

mo até a ocasião da outorga.

Brasília, 20 de Setembro de 1988.

E para constar, lavrei o p~ssente

que ",ai por mim assinado. •

l:.jiljJwJ)j~Jr ~
) OiilINGO POTY CH')iAL~OI~Y

Diretor da Divisão de Radiodifusão

Belo Horizonte, 11 de novembro de 193B.

J// ..-7~7
k"i'/;~/' /,

ZII;rDA BE~IZ _ SILUÁ DE CANPOS _ll.BREU

Chef~a Seçao de Radiodifusao

DENTEL/BHE.
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MC - DENTEL
DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM BELO HORIZONTE

SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO

SETOR JURIDICO
PROCESSO N9 29000.006743/88

JUNTOS: 29104.000634/88 e 29104.000656/88

ASSUNTO: Editnl n9 278/88 - FM EM POMPEU/MG.

[FI. , ] DS$cntincnto pr~YiD do Conselho de Scgufnnça MJ
CiOll:Jl, qUilndo for o c .... 5 o ;

prova de (\UC os cutistJS ou a,iOl1istns s~c Lr~

sileiros:

])TOVil de que os diretores cu $Gci~!-gcr~ntc:55~
brasilciTt)s nato!;;

PARECER SRAD N9 / S:; ./88.

prO'!2 de cur"pTir;\cnto:- ~.:s (",~.ir;.l.~;:;cs

dus di rct{'ln.'~.;

EMENTA:

CI:Ttif,::,) C)$ Cartéir:'o::, t:'5tTil-uicol"c~ C:\'~ is,
Crír.lir.:lis ..; do de Pr~tC57.:.a5 de Tí~L::OS Gv~ <::rc
t·:;rl:~ ;

convocação de interessados na execução e ex

ploração do serviço de radiodifusão sonora

em frequência modulada, na cidade de POMPEU,

Estado de Minas Gerais~

Acorreram ao chamamento do Edital acima ind~

cada aS seguintes entidades:

Al RADIO POMPEU LTDA.
Bl SISFRAN-S!~TEMA DE COMUNICAÇÃO ALTO SÃO

FRNACISCO LTDA.

c':'·cl<.JT;:I':;~,J l~OS d:rc!.úTcs. cc qUI; jl:,'J p...:rtlcipam
d~. cLr(:(;.lQ d~ cutr.J. ('1l!1J,:j(~t' c>..ccut,'lltt.' JI;; r.le~

na tipo do serviço de fadiodifus5D n que se re
ferc o edital, no ~urticípio on~c se nrctund~
inst~131' a estação. ncn d~ Q~[riIS e"rTC;~~ de
Tl1diotlifus2io, {:rl r,unicíllios di\'c.:r::;os, cn c>:ccs
50 DOS lir.!itC:i fix;ldo5 liO Dl"tip,o 12 de UecrC:to:'
lei n' 23&1&7. C3$O a prCp01\Cntc vcnl'3 li $cr
COJltc~p~nda ~o~ ;1 outorca c que n50 cst50 no
c,XcrClclo J~ n.mrJ;:J"to (:letivo qli~~ 1:~C'!". ;;':.~'Lr.ur('l:l

ií-lu:lid<ldc iJilr ln,i,cnt:l f , ;1[';;; CXC":""CCI:"I C'Hf,O rJ~ SO

pcrvis50 ou ~5scssoral~cllto jln AJpiJl1str,\~fio l'~
blica, GO quul OI.:COr1"il [(nu (:~pccial. -

A proponente _ RAOIO POMPEU ·LTDA.

Instruiu sua pr.oposta com os ser.uintes ~ocumen'

t~s:

li proponente ~IFaaN-sISTEMA DE CQMlmTç~

SÃQ E2iJNCTSCO TTJ:ll'> .instruiu SUil pr.opostn COm os scr,uintcs t!ocumcll'
tos:

relação Anual de Informações Sociais (RAlS) , quE!!!.
elo for o caso;

PeCl~ração fimaela pelos administradores de que:
n) nao possui 3 entidade autorização llara expIo
raT o ID[!Smo tipo de serviço. no rnuniclpio qnoe
Se nretcoge,instcq.ar a estJção,e que, nâo'··cxce
dera os I1mtes fIXados no ortlgo 12 do Dccre=
to-lei n9 236, ele 28 de fevereiro de 1967 caso
venha a ser contemplada com a outorg~; ,

b) nenhum sócio integro o quaelro societa"io de
o~tr~ ex~cutantc do '~c~mo tipo de serviço de ra
dlodlfusaol_no mUI\~ClplO onde se prctc.ndc instãi'
l~r a~estaçno, nem de Outras empresas de radiõ
d~f~sao, ~m rnunicipios diversos, ~m excesso Boi
limites fixados no artigo 12 do Decreto-lei n9
2~ú. ele 28 de fevereiro oe 19~7. casa a preten
dcntlol venha a ser C01\tCJllpladJ Com a outorga; -

comprovDnt.~ do que o entidade possui os recur
f,Q! íiníl1lceiros ,,?x;Sidos paTl1 o cmprccndimen to i

mfnuta de aI teraç.lo contr t 1 _ ,
Ta a elevação 00 capital a u~ leU cstatutnrlnp!
do de mais ô valor r . saClO , a ser Jumcnt~
quando for o caso; P CV1StO para o novo serviço,

cláusulas exigidas pelas alíneas ~t ~ e ~ do
19 00 art. 14 do RSR;

certidão de Quitação de Tributos Federais, qua~
do for o caso;

R~querimento dlrigielo ao Hinlstro dns Comunic~
çocs;

'atos constitutivos e eventuais alterações com
as ~espectivas co"?r~vações de arquivamento ou
regl~tro na repartlçao competente;

GJ Dl

GJ2 ,3

Q
[;1

G:l
IFLI

[lJ :::; ]

[;J.~. -< 1

!~;1-5-1

Declaração firmaela pelos administroelores de que:
D) n50 possui a entidade Dutori,ação llara expIo
rar o mesmo tipo de serviço, no municlpio qnde
so llretcn~e.insta~ar a estac;ão,e que l n50·'·cxce
dera os limites flxaelos no artigo li do Decre=
to-lei n9 236, de 28 de fevereiro de 1967 caso
venha n sC'r contcmI'lada com fi outorgo.; I

b) nenhum sócio integra o quadro societório de
o~tr~ ex,cutantc d? J;!.esmo tipo de serviço ele TO
dlodlfusao, no munlclplo- onde se pretende instn
lar a csta~ãot nem de outrns empresas de rndiõ
difus5o, em municipios diversos, CJn excesso Boi
limites fixados no artigo '12 do Decreto-lei n~
236, de 28 de fevereiro de 1967, CaSo n preten
dCnl\l venha a ser contemplada com a outorga; -

çomprovante~' elo que a entielade possui os recur
oos financeiros 'Ilxifidos para o empreenelimento;

minuta de -alteração contratual ou estatutiiriopa'
Ta 8 cle~nçDO do capital sociOl, a ser ~umcht~
dollded ma! 1 S o valor previsto parn o novo scrviçõqu n o or o caso: _ I

relação Anual de la formações Sociais (RAlS) , quE!!!.
do for o caso;

certidão de Quitação de Tributos Federais, qua~
elo for o caso;

atos constitutivos c eventuais alterações com
as respectivas comprovações de arquivamento ou
regi~tro na repartição competente;

Il~qucrimento dltigido ao Hlnlstro dns Comunic~
çoes;

]
clausulas exigidas pelas alíneaS ~, ~ e ~ do

_ 19 00 art. 14 do RSR;

~ 2-3 e 23

r;:r:::'} :
[;J~._.~

GJI-'-!----

quarJru complCLlcntur Ü propos':.::l, COlliormc i tem f:

da!! CO!ldiçõcs do E,ji tal;

qUilO.O complcl:\cntar u lJl·or05t~, COllfOTJ:iC j tem

das Cundições do Eclital:
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Bsscnti~cntD pr~viD do COllselho de Scgurnnço No
cional, cluando for o caso;

pTOV~ du que 05 c~tistas ou ucionist3s s50 brn
sih:iros;

à~ J.9 88

Assim sendo, sugerirros sejam os pxesentGs au~os

encaminhados à Seção de Assuntos Jurídicos desta Divisão para

prosseguir.

Brasília, "6- de/2... de 1938

If~~~~DOS SAN'fOS

De acordo.

]o, SEA,J para prosseguir.

Brasília, 1.6 de

kcIT6'"'íÍA'ilé'l'lENTO
Chefe da seç~o dG Eng8nnaria

clcitoi"ais

Certid50 UO!; C<.lrtõTio~. Distrituidol'cs Cí\'l:is.
CrÍl:lin:lis c co de Protestos dt: !i:tulos dl)~ diTe
t,)T(.;5 ;

d~çlaro~~o ~os tlir~tD~cs. d~ que Jl~Ü IJJTticipon
O<l dirc:;Jo d~ cut:J L~lltidJde (;XC(\I:<.l,itc de' r.le~

no tipu de st.:n'iço de rJdiDdifcs~io i.l que::.c Te
f(;rc 11 t::dit.Jl l no municíplo cf,de ;'C p;l:tcnd~

instalar J cstaç5o, Ilcm de outrilS CJ~J']CSJ~ de
ríHlioJifusão. Cr.I r.,unicípios din... r::;ü:.; \ Cr.l el',CC:::'

sO aU5 lir:útes fixauos 11Ü ."lTtigo 12 do L1ecrcto-=':
lei n 9 L3G/67. c~so a pl"Cr:U:1cntu vCllJla a ser
COllt~~plJda co~ J outor&~l c que 1150 est~o n0
c~crcicio de rlJl1dato eletivo 4l!U lJ,cs iISSC[Ure~

imunidade pnrlaQCl1t:tr. ne~ cxcrcc~ cnTfo de St:
ncrvi5~o ou ~Ssu5SCT3~C:ltO JI~ AJI"llnlstr,lç5o ll~

blica. Jo qual Jccorr:l [Ol'O (:spccial. ..

pTGV~ ~c cu~;pri~cntü da~ LbTiCJç~e~;

dos Jin't('.]'t's;

r-r '! '.1 '- .__ .--::..--.-1

QUADRO CO~·lPM'o\TI\"ll r,i,s I'r;OI'O~;UiTfS
JJS/mnsf.

MC DENTEL

(convocação de interessados na 8~:ecucão
do serviço de radiodifusão sonO'T'n '"em
freqUência modulada. na cidade de Pom
peu, Estado de Minas Gerais).

Ante o exposto, concluímos que as proponef\~

estão aptas a outorga objeto do Edital n9 278/88:
a) RADIO POMPEU LTDÁ.

srSFRAN-SrSTEMA DE COMUNICAÇÃO ALTO SÃo FRANCISCO LTDA.

Ambas apresentaram a documentação em ordem.

Belo Horizonte, 24 de novembro de 1988.

ZILDA BEATRI IL A~~:::?
eção de Radiodifusão

MC - DENTEL

DIVISÃO DE RADIODIFUSÃO

SEÇÃO DE ASSUNTOS JURrDICOS/SOU

PROCESSO N9 29.000-006743/88-71

JUNTOS: 29.104-000634/88

ASSUNTO: Edital n 9 278/88

Encaminho o presente processo(Edital n9 278/88}

e seus apensos ã Divisão de Radiodifusão, para prosseguimento. INFom~~çÃo RAD N' 07/39

Belo Horizo~e~1988.

f i.dJn.~HO JUNIOR

/ Diretor Regional.

Em atendimento as instruções baixad~s pelo ~t~~UAL

DE ORIENTAÇÃO JURrDICA, em seu Cspítll10 IlI, a Diretoria Regional

do DENTEL em Belo Horizonte procedeu ao estudo preliminar das prQ

postas apresentadas pelas entidades:

- RÁDIO POMPEU LTDA.

- SISFRAN - SISTEMA DE 'CO~lUNICAÇJ\O ALTO SÃO FPJ\N-
CISCO LTDA.,

BHE4

ZBSCA/jms.

Me - DENTEL

PROCESSO N9 29000.006743/88

tendo emitido o parecer SRAD ri' 157/88 (fls. 24 a 30). quando co~

cluiu que as proponentes satisfizeram os requisitos do EditaL

Ratificamos o citado Parecer n 9 157/88. sugerindQ
o encaminhamento dos autos ao Sr. Diretor-Geral nara submEtê-los
ao Sr. Ministro das Comunicações.

Brasília,j?4 de.GO /~-~~~;Ji"." 19p9

~
.. w.zátJ-calf!j.c'@lJ'í.'');.,L.J'

1'7 LISAL~NE NOrrÁ Lg~~ , / (f
I: ASslstente Jurldl,co

de 1989
Senhor Ch efe I

P~alisando a proposta apresentada,constatamos que

o Item 5 do presente Edital é atendido.

À consideração do Sr. Diretor desta Divisão.

Brasília, J4 de ~~(),A,1.W[;'\i

ESHERALDA EUDéiXf ~~~'X'S TEIXEIRA
Chefe da Seção de ssuntos Jurídicos



6030 Sábado l' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1989

MC - DENTEL
PROCESSO N' 29.000-006743/88-71

Senhor Secretário-Geral,
f rill.c I LoCv Ltde-

Contrato Sociel

ASSUNTO:

ESTUDO
SINTIlTlco:

CONCLUSÃO:

Trata o presente processo do Edital n 9 278/88,

para outorga do serviço de radiodifusão sonora em fr~

qUêncía modulada, na cidade de Pompeu, Estado de Mi

nas Gerais.

No prazo estipulado, acorreram ao chamado as
seguintes entidades:

- RÁDIO POMPEU LTDA.
- SISFRAN - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ALTO SIlO

FRANCISCO LTDA.

o processo foi examinado pela Diretoria Re
gional do DENTE L em Belo Horizonte parecer ~9 157/88,

e pela Divisão de Radiodifusão deste Departamento (I~

formação RAD'n 9 07/89). constatando-se que as entida

des supramencionadas atenderam aos pressupostos do
Edi tal.

Ante o exposto 1 está o processo em condi r

de ser submetido ã apreciação do Sr. Ministro das '.. 0

mwlicações.

Brasília, 1\\ de ~~,-w de 1989

CARLOS DDMlclO DE OLIVEIRA FR~NçA,brasil.iro,~ol~el

ro,ell'pre.ário,eer-teire de i"dentidedr: oI!' M:-3.382.852,expedid~, pela S,!;.

cretaria de Se9uranç~ Pública de Mina. Ger~i&,CPF 591.706.546-20, d~

miciliado em Pompéu-MG,e Rue Pi~en9ui,n" 236, e JOSE OTAC1LIC SANTOS

DE OLIVEIRA,brasil~iro,80Jtciro,comerci.n~e,carteir. de id.n~idede ,

n" M-2.319.902,.xpedid. pela Secra~aria de S"9Urança Públics de Mi

n~5 Geraia,CPF 522.791.626-87,domiciliado nes~a cid.de de P?mpéu-MG,.

~ Rue Tenen~e Antônio JO.Qui~ de Berro.,nQ 715;con.ti~em e p~eBente

aociedade por quota. de r~.pon.4billdede limitada,pare o que firmam

c presente contreto Bocial, dentro da5 cláv.ula8 e condições aeguin-

~es:

I-DENOMINACÃO: A Dociedade ae denomina SISFRAN-Siup

tema de Comunica~8o Alto S:o franci.co Ltda.

2-DBJETIVO SOCIAL.Tem por objetivo 80cial e pr~tica

do jornal ismo,publ icidede e a manutenção de jorn~i&,revistas C cmi&

Bora de rádio,respectivamente de sua propriedade ou por conceásão.Q2

RO~ERTO BLOIS MONTES DE SOUZA
(fIDi Tet or- Ge ra 1 do DENTEL

r ~_

,}IV. fi.., ID,"~..I..,Jtt,tor-Ganl d.tC:N'::L--
r. Me· - OENTEL

Exmo. Sr. Ministro 'de Estado das lc1,!!l~lMs'000656188

: DR - BELO HORIZONTE

SISFRAN - Sistema de comunicação Alto são Fra~

cisco Ltda, com sede na cidade de Pompéu, Estado de Minas G.§!.

rais, tomou conhecimento, atraves do Diário Oficial da União do

dia 12 de setembro de 19B8, da publicação do Edital n9 278/88, I

publicado por esse ltinistério, convidando os interessados na ex~

dução do Serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada

na cidade de Pompéu-MG, com as seguintes características:

1. Serviço - FreqÜência modulada

vernamente I •

3-PRhZOJA presente aociedade estÁ con.titufda por

prs%o i ndeter.m inado.

4-eAPITAl SOCIAL. O c~pi~~1 aoclel é de CZ$ ••••••••

CZ$I.234,600,OD(hum milh;o,duzen~oa e ~rinte e quatro-mil e aeiacen

to. cruzados), já totalmente integr~Ji%edo5 em moeda corrente do Pata

e repreaen~~do em quo~aa no valor de CZ$I,DO(hum cruzado) para cada

uma,d~s quais CZ$617.30D,DD(seiacentoB e'dezeasute mil e ~rezen~08 cr~

zadoa) per~encum so a~cio CARLOS DOMfclO DE OLIVEIRA FRANÇA, e .~ ••••.

CZ$617.300,OO(aei.cento•• dez••sete mil e trezentos cruzados) BO ao 

elo JOS~ OTACfLIO SANTOS DE OLIVEIRA.

5- A re.ponsabilidade do••ócio. no. termo. da lei,

é liml~sda à importância do cepi~al aocial.

6~DIREÇ1iO' A direçiio e Geréncia da empra.. caber~

ao 8~cio CARLOS DOMfclO DE OLIVEIRA fRANÇA,reaponaével por aua re

pr•••ntsi:o em JuIzo ou fora deie,in~lu.ive"par.o recebimento de

citaçõ••, a menoa que ter. pDdere•••jam exp~e••am.n~e ~r.nafe~ido.

pele maioriA do& .ócio.(meioria da. quotes) ~ outro .~oclo ou pre-

4 . Horário de funcionamento - Ilimitado

5. Capital m!nimo - 200MUR

2. Canal

3. Classe

250(97,9 MHz)

B

poatos.

7-D ISPOS IT IVOS I

a)Aa quotes ou açõ•• representativas do capital

80cial 880 inali.n~veis e incencionéveis • estrang.iros ou pe••oas

jurídicas;
Vem,assi~, por seu representante legal, abaixo

assinado, dizer a V.Exa. que deseja executar o Serviço e que se

compromete, desde já, a atender a todas as exigências técnico

legais ~ue lhe ~ejam feitas por esse Ministério.

N. Termos.

Pede Deferj.mento

Pompéu, 11 de novembro de 1988

etJo~~ k JJ.(WÁr~
Carlos Domício de Oliveira França'

b)Nenhum~ alteralfiio contratu~1 ou eat~~ul:;'rl~ po

der~ s.,. real izeda ••m a prévia autori:ai~o do Minist'.rio da& Co

munica9~ea, Bp~S hav.r a'entidade recebido conce••ao ou permi ••io
para execut8r serviço de radiofu.:O.

c)O~ IIdminia-tradorea da entidade ser 00 bra8i lei

ros natos e sua investjdu~a no cergo .omen~e p~der~ ocorrer ep05

haverem sido aprovados pelo Mini5t~rio:das Comunicações.

8eSEDE E fORO= A sociedade tem sede e foro na ci

ande de Pomp~u-MG,á Rua Pitangui,nQ 234,podendo a critério da Dirc

~ori8, abrir,in8t~lar 8 man~er filiais ou e&cri~ório8 em qualquer

part.' do Território Na~ional.
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9-= Os .~c i oa dêC lariBm .ob aR penBI! doa i Ir: i que nao

incorrem nes proiblç~es previetee no n2 111,do ert.l8, de lei4726

d. 13.07.1965.

IO-Cl~USUlAS VIGENTES- Ae cl~ueules ecime passem

a ••r aa únicBs vigente. e nall quaia fica consol idado o con'trato s.,e,

cial de Sociedede.

3- Lomprc ssor:

r~briç~ntc: ~PEL- 4~lic~i;9S Eletr~~iç~s l_tri~

",0; itQr de ,~lodu r"õI:-:10:

F~,b' icante; ~pe I{rl i C~:::t~C'5 [lctl""êlOi &'~<; I t -"lo

por e&~arcm ê8sim jUB'tOS e contrat8doG,&SBínam o

p~e5ente em tr;s vias d. igual teor e forma,ne preaênça das teste 

munhaa 8bai;;:o.

#\'{ "n T

- .. ---~-

s.im. 8.im

l.t.LXO v

Diretor-Presidente. Oarlos Damício de

Oliveira França ___

B~NCO RECIBD
NACIONAL S A Df DEPOSITO,,('·'3"P'.)- O

U{b) ah,li)'I,' .1::'l:>jll.ld(.l{~J. rt·rH·n.l'nl.:.lllLI.(S),w1-11·~:;11

{i.J da ."s1StRA,v. L..t'rtlDO, rt Csma"dl6f?1Jv-Õ" ,é!qB'
íJ'M..o Jrfa~Àr:O JCl'do.. clt.tJ.1r•.dm}q11t":

a) não possui a cntídodc úun:?!.) p.:Jra expIor,)}'
o mesmo tipo de serviço no municipio de ~

(rnl,lniClpio a que "sc rcfc~

_____~_--_-_-_-_-e que'nào excccdcrá os limi

rc o Edí tal)
tcs fi~ados no artigo 12 do Decreto-lei n2 236, de 28 de feverei
ro de 1967, caso venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum s~cio integra o quadro socicl~rio de ou
tra executant.e dQ ';l)csmo/ tipo de serviço de radiodifusn.o, no rnuni
clpio de ''1''~.J?M-- I nem de Oll-

(muniCn>io a que se refere o Edit.al)

tras empresas de radiodifusão, em municipios diversos) em excesso
~os limites fixndo6 no artigo 12 do Decreto-Lei nº 236 1 de 28 de
fevereiro de 1967, '!Iesmo que a pretendente venha a ser contempltl

da com a outorga.

D L C L A R A ç À O

BN05009NOV88

~,

$617.3DO~

11--.-------..-l--.!.--'--'----I~~
1
!=c-------------------r---,---.--------..

II
~~M.:.,4 EUTIOA.OE POSSUI OUTRA OUTORGA NA MESMA LOCALlDA- SIlo{ fJÃO

DE ,
11' _'._ z

I ...... ,
CARLOS ALBERTO ARAUJO PECANHA - CAEA 273&4 4· R

ANTÓNIO GONÇALVES PINTO _ CAEA 2321 d' R
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RÁDIO EXCLUSIVA FM STÉREO - 97.9 MHZ

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA.
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AUTORES E INTERPRETES- "'ASIGNAIS ----
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85// '1
PROGRAJ.IAÇÃO

5:00 horas - VOZ DA LAVOURA

- - --------~

Músicas Sertanejas com inrormações agrícolas e técnicas

para toda a cídade e região. com a inrormação precisa e

atualizada . Duração 2 horas.

7:00 horas - REPDRTER INTEGRAÇÃO

., E S ES

6 ti I

I

Noticias nacionais. internacionais, locais e regionais •

Tudo que se passa no Bras~l, Mundo, Minas Gerais, Pompéu I

e a Região Alto são Francisco, num noticiario amplo e

atualizado. Duração 30 minutos.

7:30 horas - LIGOU É SUCESSO !

comunicação direta com o ouvinte, sucessos nacionais e

internacionais com os mais novos lançamentos das gravado-'

ras! dando prioridade à MPB - Música Popular BrasileiraD '

Duração 4 horas.

11:30 horas- EXCLUSIVA INFORMA

Programa not.icioso. dando destaqne ao jornalismo, e con- I

Bcquentementc com o intuito de promover o Homem sob seUE> I

diversos aspectos tais como. sua cultura. costumes. tradi

ções bem como sua promoção • Duração 30 mjnutos~

12:00 horas- ACONTECENDO NO ESPORTE

Noticiário de todas as modalidades esportivas ~a cidade

o; região. dando ên.f'ase aos clubes de futebol e ao :futebol'

amador da cidade e região. Duração 15 minutos.

18:00 horas - CAIR DA TARDE

MQsicas clássicas com mensagens ao r.inal da tarde.

Duração 10 minutos.

!=" J. _ JUSTiÇA !El.EITORAL. - MIN"S GE~/tlS

CERTIDão

o Bel. Hamilton Hermínio Afon~o, ~r-c~vão

deoto 223' Zona Eleitoral de Pompéu, "' G~

raie, no forma ds lei, e t o

12: '.5 horas - TARDE 97.9

Sucessos nacionais e internacionais em especial à MPB
1

procurando incentivar e valorizar os talentos da_cida

de e região, onde ~ apresentador do programa convidará

pessoas que represente algo, a comparecer no estúdio I

para ser entrevistada, abordando um tema atual.~

Objetivo - Dar acesso a todas as camadas sociais a

participarem da comunicação por intermédio do rádio. •

Atendimento de pedidos musicais e ao mesmo tempo com a

informação precisa. Ligação direta com o ouvinte!

Duração 6h 45 min.

CERTIFICA, a reQ~erimento, que conforme v~

rificDu em cartório e folha~ ae,votaç;o, o Sr. CA-~LOJ D~

lI!íCIO DE OLrrSII'ui. F~JJ;ÇAf filho i..l.e Antônio C':JilPOS Franç~

e Joanr..;. Batirta de Oliveira, nascillo, em Pompéu.,/1.'1G aos

23.03.67; inecri to ne,t" 2238 ZIC. sob o Nº 0671102/21'-

e votundo na 16g. secção, está, parn tadot' os: efeitoz,qu1

teE com n Justiça Eleitoral, ter:do inclus.ive 'Vot.arlo no ~

pleito do 15.11.86.

Por ser veruade o refer~do, d& ré.

18: 10 horas - AS MAIS DO DIA

Os sucessos mais pedidos

Os novos lançamentos das gravadoras e de toda a lndús-'

tria r.onográrica brasileira • Duração 20 minutos.

19:00 horas - HORA DO BRASIL

Agência Nacional - R~diobrás Duração 1 hora~

20:00 horas - EXCLUSIVIDADE NOTURNA

Todos os sucessos que roram destaque na MPB e ao mesmo'
tempo os internacionais que estão em execução.

Duração 3 horas~

INTERCALAR NA PROGRAMAÇÃO

EXCLUSIVA SERVIÇO

_ Bo~etim de noticias da região e ao mesmo tempo com a prestação de I

serviço aos ouvintes, bem como a divulgação de utilidade pública.

Ex: Campanhas de Vacina~ão, etc.

24 horas - FIM DE PROGRAMAÇÃO.
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lnSliJUrC), n(.:~;t;J daf~T, o Froce~s() quC'

T~ebeu o nll' 2910-1.00065"83. IIcsta Diretoria, com

os docul1lentos quç in.stl"UCllL ;! prOpo5ta di!

cmInlATO SOCIAL DA WIO PaFtu L'I'IIA

Álvaro Márcio EUstiq.no TeiJ<elra Dias, b

cl0. residente e dcmic111ado B Rua são Paulo da Cruz, n' 257,

•xc, em Belo Hori2.Chte, portador da carteira de Identidade n' M. 9i"~N""xpe.~~~

Secretaria de Estado de Segurança PlA>lica de Minas Gerais, inscriçao - 61?51JeJ6

-87 - José Maria Peixoto de Miranda. brasileiro, casado, aàn1nistrador de errpresa, res,!

dente e dan1clli8do a Rua smuel Pereira. 200 - apto. 201 - Bairro 5100, Belo Horizonte,

portador da carteira de Identidade de n' M.921D, expedida pela S«retaria de Estado

de segurança PlA>lica de Minas Gerals, Inscrição no CPF. sob o n' 011477496-04, tem justo

e contratado a ccnstitulção de una sociedade por cotas de respooaabUidade lillÚtada, '"!

glda pelo Decreto 3.708 de 10.01.1919, sob as claúsulas e caxl1çôcs ~tes:

1) Illl CBIEtO SClAL: A sociedade terá por fim aprestação de serviços de l'lld1odifusão

can progrsnas 1IIJS1cais, noticiários bem caro B trasnissào de eventos e~rt1vos, pol1

ticos, sociais e rellgioaos.

2) M SIIIE SClAL: A sede .social será à Oliveira Wsboa. 94 - Ba1rro Barreiro de Baixo.

na Cidade de Belo Horizoote.

3) M~ SClAL: ;A sociedade girará sob • _naçâo social de "Rádio Parpéu

Ltda", sendo expressernente vedado o enprego da. mesna em negócios estrarhos aos objeti

VOS scx::ia1s.

4) M~ M SDCDDIlIE: h duração da sociedade será por teq>o indeterminado, sendo

:faeultaOO a qualquer sócio retirar-se da sociedade, desde tJ..Ie cll1l'ridas as formalidades

do Ministério das ~cações, e o faça med1ante aviso prévio de lilllB. resolu;âo aos de

mais sócios con a a1tecedência de, pelo menos três meses.

5) Illl CM'.lTAL SClAL: O CSpi tal Social é de Cz$1.2OO.<XXl (Hun milhão e c1Jzentos mil c,:!

Uldos), <i1v1d1dos em 1.200 cotas no valor nan1nal de Cl$l.CXX>.OO (!MJ m11 cruzados). C!

da LITla, e assim distribu.1das entre os sócios:

a) O SÓCio ÍtlJIItlICJ lMR:m~ D:IllEIIlI\ DIAS, detém 600 cotas no valor nan1nal de

cz$i.<XXl,OO (Hun IlÚl cruzados) cada una, no nr::ntalte de Cz$600.000,OO (Seiscentos Mil

jll'C 1;1 fP q\ll' Jll~" ;l,- j l' J ;1 i \I:; 1 :! III 1-':;\('

prOCl'S'-C' f' /IlllJ'II" rl:p;~:u 11,';l!IO 1;1-

~.il~~ ~ f)~~<,
do prc::l'ilU'

zer.

p;lra c

Xl,.'cut::H sC:T\·'jço J.c radioJifus;io sonora em ,n-l1s

tl:rmos do Edital n 9.}'f.K /Sl-C\l. /I. proposia l:Ol\lpfl,'~

cndcH (~ . .
folha:::. nUlIlcraLLJs e nllJrH_ôldas.

tK - llUaU.

Me OENTEL I
-1.2910' 1000634/88

Exrro.Semor Ministro de Est_ das COOU'li~~- ')[LO HCRIZONTE

Dcutor Antooio Carlos Peixoto de Magalhàes-.---·

f ruzaOOs ).

b) O SÓCio JulÉ IIARIA PEDD1'O JE~ detém 600 cotas no valor nan1nal de C2$!.OJ),m

(Ilun IlÚl cruzaOOs) cada una, no mcntante de Cz$600.CXX>,OO (Seiscentos mil cruzados) tot!

lizando o Capital Social de Cz$1.200.<XXl (Hun IlÚlhào e c1Jzentos m1l cruzados).

A integralizaç:ãa do Capital Social. será em noeda corrente do Pais, através de depÓsito

em ccnta banCária, l'X) ato da asslna~ do presente contrato.

6) DI'~ lXI3 M::Ioo: A resp:.nsabllidade dos sócios é limitada ao II"l()ritante

do Cap1t;ol Social.

7) D\ a:s:s.iio IE DJrAS: Entre os SÔCios, as 'cotas são livremente transferiveis sendo vedi;

da a transferência para estrangeiros e pessoas jurídiCas. Os ~Jos porém, só pode:T] ce-

A Rádio p()rTlJéu Ltda, através de seus representatltes legais,

yem rruito respeitosanente, solicitar a sua participaçao no Edital 278/88,

de 12.00.a8, para p.roestaçào de serviço de radiodifusão Son.ora/FM, canal

250, frequência 97.9 MH.z, relativa à Cidade de pcmpéu - Minas Gerais.

Declara que conhece as condjÇões estabelecidas no referido

edital e que a elas submete.

Nestes tenros, pede deferimento.

Belo Horizonte, 03 de outubro de 1988.

mediante carta recibo de voI ta. na qual indicará, profissão e dcm1c'

siooário.

8) lIMI.1FJMRILDlA E DDU:1IIWIILIDIl: As cotas representativas

ra nos cargos sanente poderá ocorrer depois de ter sido aprovados pelo Ministério das

CCJ1U1icaçôes ,

lO} DII Al.'!fJl!lÇÃ(llDlllllmJAL: Nemuns alteração ccotratual pode ..... ser realizada sem

prévia aJtorização do Ministério das Ca1uúcações.

11) IM .ADIINIS"I!!Il: A gerencia .da SOCiedade será exercida pelo sócio .JCEt IIMRIA PEDD

'10IE~, sendo substituído" ~s seus inped1rrentos CO falta pelo SÓeio ÁVlNfJ~

Bmi:JJm D:IllEIIlI\ DIAS. Ccnpete ao SÓCio Gerente os poderes detenninados por lei de c~

bio, endossar e assinaI' cheques e pranissórias. aceitar ~l1catas e letras de cãrrt,jO,~

dossar e assinàr cheques e docunentos que se relacionar can o objetivo social da s:::r:.1~.

12) DAS 1IE'l'IBADAS: semente o sócio que estiver exercendç; a gereocia terii li di reito l.J'1'\ô.

retirada mensal a titulo de "P~Labore" que será levada a débito de despesas cperacio-'

nais, ooservados os limites da Lei de !nposto de Renda.

13) IX) lNICID DAS AT1VIIWES: As atividades da sociedade terão inicio logo apÔs B fase

experimental da Rádio.
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lJl) ~ lI:RIE: Na hipÓtese de morte de qualquer dos sócios. os herdeiros podem optar ou

pela sua participação na sociedade ou pelo recebimento da Capital e lucros corrforme se

apurar.

15) ms PR>IBlÇ('E;: É expressamente proibido ao sócio gerente utilizar-se da firma soe!

al em negócios ou docunentos. de qualquer natureza. estranhos ao objetivo social, assim

CCfI'lO avaJ.isar ou at'iançar obrigações de terceiros.

16) ro~: A todo 31 de dezembro proceder-se-á ao balanço.

17) Fica eleito o Foro da Cidade de Belo Horizonte t para l':1S questões emergentes dô pre

sente Contrato de Sociedade.

Belo Horizonte I 03 de outubro de 1988.

1 - nwe<ISS:Il

1.1 - Fabricantes: TELl\VO - IndÚstria e Ccrnércio de Equipamentos

1. 2 - Tipo e / ou JOC>delo: RDFM - 100:> A

2.1 - Fabricante: HAPRA - IndÚstria e Comércio de Antenas

2.2 - Tip, e / ou roodelo: Fl-lA/B - 2

Belo Horizonte. 3 de outubro de 1988.

Os abaixo àssi.na:l.os. representantes legais da Rádio Pom

péu Ltda, declarall que:

a) não posSI..1i a entidade autorização para explorar o me~

mo tipo de serviço no ITJJTlicipio de pc::fIPéu e que não excederá os 11mites f2:..
xados no artigo 12 doD ecreto-Lei nº 236. de 28 de fevereiro de 1967 I caso

venha a ser contemplada can a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societár,io de outra ex~

cutante do mesroo tipo de serviço de radiodifusão, no m..miclpio de pompéu,

nem de outras empresas de radiodifUsão. em nun.icipios diversos, em excesso

aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n 2 235, de 28 de fevereiro

de 1957 , ID'?5m.:l que a pretendente venha a ser contemplada cem a Oltorga.

Belo Horizonte, 3 de outubro de 198B.

("'''''Ia) 534z ·5 f''''}~at?QtJ
r lili:J:Jfu"IL:.ddi;.,:. "~~"'t!~J,,),.' ... j,.I!",,l) • ''!'!.'-

[ªErYlq;E:"'J~~~,:eN.950821 li 0"'''''"'''''1'1

r
A""~' . íc"'~1
ShifTO ,4':;OS1"'/dNO ~l o EmdmhcllrJ

~;~;~ /$.wr/6LG 4.e~,;z

Depo5;t~nle

.J:o~. J«"'JI(;I~ M,/d-O-ro .dc- ,._r"".-n~""

v~

1) ID1INISlRtJXHS(!'l'\TI.PAIS OJ IDlIClLIID:6)
lr=oro 21:ro;rCPrea-rter 1 OJ. 2 o:nfome O ca;o - Nxca arb:E pml a D'!!S-

rra=) INIT. ILfur.Im. NIT.

Álvaro Minti:>~ 'I'eboilla Di.$ x

.Jcri, !orna P2i.mto re Mira"ri. x

2) sJ::rCB CO! ~ros IE !'% m =(WmFAlS OJ 1XMlI:IUIiXE) 111-&roro 2/_m
i'E NJ:m"Á= T.B\R O\00), CPr=1Q.l 2cmf= o
ca9J. N.rca art:cs p3I'8. a lTESIB p:ss::a

NIT. IXM. NIT. IXM.

Álvaro l.im:io El.EtÉqJio 'Ieixeira Dia5 x

JeEé Hma~to"'~_ "

3) A ENr!Il'rn RJ33.Il OJJFA= Nt\ ~E3'A ='lE? SlM N!ú TlR) IE ffiMÇlJ

x

) NM'S IXE sJ::rCB lNllITi!'NIE3 ro G/.WRl s:I:JErPRIO ll\ FR:ffiENIE EFffiJE'ilNlE3

A OJJFA o:N:E:S!CNimA OJ ffiMIssralÍRIA Nt\ l<El.1'. ='l:E. 'T.lF\JIE ~lIÇO

r~p::e:;ui
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5) NHSIXE llIFEIlH5 JNIH}WIIES lD QJ{Hl a; lllIlIrElIES !)\ !m'::RNlE E~
m; ICS.a; <llIR'IS~~ N'>1IE3oY\ lID"LIlYU:. TIFO [E~

se,

b) respeito às diferenciações regionais da cultura brasilel

ra, procurando relacioná-las em seu próprio contexto;

c) rnan.J.tenção de elevado sentido ético, rooral e civico;

d) f"idedignidade da falte de lnfonnação do fato ....tes da emi~

são da noticia € obseJVnia, na piJlicldade, de nonnas

éticas indispensáveis à proteção do p.blico e do consuni

dor.

A progranação da emissora deverá atender às estip..tlaçÕes cb

Regulooento dos Serviços de Radiodifusão, assim caro dos artigos 11 e 16,U

1~ e 2~ do Decreto-Lei n ll 236, de 28 de fevereiro de 1967; Portaria MEl:; IM::

n's 952 de 27 de agosto de 1974 e 568, de 21 de ootl:i>ro de 1980 e Portaria

lo[; n' 55 de 25 de janeiro de 1974.

A Entidade obr1g&-se:

1- Qumto à publicidade canercial:

a) Não excedê-la de 15 (quinze) m1nJtos, em ca::la intervalo de 60(sessenta)

m1nJtoe entre horas exatas;

b) Limit&-la a l.Ill máxiJoo de 25" (vinte e cinco por cento) da progranação

diáriaj e

c) A dilui-la ao 1cngo da progranação, não havendo ser, em nemun caso, 3J-

Belo Horizonte, 3 de ootubro de 1988.

3- Qua'lto à progranação e<:i.racicnal, a observar as Portarias MEC/lC nlls 952,

de 27 de agosto de 1974, e 568, de 21 de cutubro de 1980,

4- Quanto à progrcrnação ao vivo, a obedecer o que di~rem os Poderes Pú

blicos Cax:edentes.

A Entidade obri~se, ainda, a ccnservar em seus arquivos,

pelo prazo exigido por lei e was JD:Xlalidades ali previstas, os textos da

progranação irradiada, classificadas por dias, hora mirJJtos, e segtrldos, p!

ra serem consultados pelo órgão fiscalizador, quaxlo necessá.rio i e irradiar

progranação geru1nanente nacional, no que p.1der, obedecencb aJ disposto na

Portaria n~ 3C€/79 •

Desta fonna., Senhor Ministro, pl"'arete a Rádio poopéu, c~

-00 seja a escolhida para a execução do serviço prqx:>sto no Edital nS! ZJ8/88 •

a p~ir una progrMlaÇão dinânica e TJ'Odema em técnica de radiodi fUsão.~

de a nota dominante será a finalidade eà.lcativa e cultural do serviço.

10

1
loEE3

co

loEE3

18 ~

• ( a micro~ F=imk:a-..u _ .
.. "'"" CB nrs á:>~ restas cx:rd1Q'ies,~ o::rro 'I'm!D cE Pn:grlmr;lD Olaria cE.~ cE
nIllaII1UÍi:> o~ cE 1BTp:; cE~ JrúrJtenWto. ~...- a~ a:> ": cE. esta
çà>, a:dn:1ànte o:m o 1nicio,cE a.s.~_tm1tJ..e1 e o termiJ'D dE~ rD JEricxD, ooJrr.
c:1d!nte 001l o e-cemmntD _ nt>rTB~.

Belo 3 re aJtlt:ro re Nfl.

rHl\2l) a; !RESiNJlIÇIO m:llEro [E lffOUQO a;=.
Ilbdno: 6_)

r:lElmm) J{)~~' IííIítiMNíE, FM!t1Jtjõ 10 100C [j( lRUfÇ:I
(edlircJa 1elP1: ",,-!JG)

11O~FWt'.~ EM lUCIl:NMNlO EM ImNITl\O!)\ E3I'.iÇii5
(Miodno: :lI_)

Os abaixo assinados, dirigentes legalrTEnte responsável pela

Rádio PcnpeÚ, com sede na cidade de~. Estado de Minas Gerais, DECLA-

RAM:

Considerando o interesse riaclonal e a finalidade echJcativa

e cultural dos selViços de radiodifusão. a emissora carprc:mete-se a elabo

rar seus progranas 1.nforantivos, ec1Jcaicnais e 00 vivo, bem cerro a public!

dade co::::aercial e o servi"ço notiéioso. de forma a cootribuir, para o desen

volvi.rrento da Nação, atraves do aperfeiçoanento integral 00 hcmem brasílel

ro. observando entre cutros, 05 seguintes critérios:

a) preferencia a temas, autores e intérpretes nacionais, a

fim de ince'ltivar a criatividade do hcxrem brasileiro e o

desenvolvirrento das errpresas produtoras nacionais. ccrn a

coosequen~ arpliação do rrerçado de trabalho ligado a 't2
das as atividades artisticas;

Rí.oJO~L-'.

Al.1!JtIlÇi,o lDlT1lAnw..

lU4EHIO m; CAPITAL.

Álvaro Márcio Eustáquio T~ix~ira Dias, bras1leiro. casado, do

cemércio, residente e danici.11ado a Rua são Paulo da CnJZ, oI! 257. no Bairro Bar

reiro de Baixo, em Belo Horizrnte, port~dor da carteira de identidade nl!_,M.~.192.

958, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança PÚblica de Minas Gerais.1ll!

crição no C.P.F. n 2 617513836-87 - José Maria Peixoto de Miranda, brasileiro. c,!

sacio, acrninistra.dor de empresa, residente e dcmicl1iado a Rua S~l Pereira,280

- apU 201 - Bairro 5iOl1, Belo Horizonte, portador da carteira de identidade de

n" M. 92.130, expedida pela Secretaria de Estado de segurança PUblica de Minas

Gerais, inscrição no c.p.r. n" O1l477~96-04, resolveran alterar o cootrato Soci-
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al da" Ráªio Pctt;:léu Ltda, registrado. sob o nº 71059, Livro A, Cartório Civil de

Pe'ssoas Juridicas de Belo Horizonte, no seguinte: o Capital Social passou a ser

de Cz$2.0c0.(X).'),OO(Dois milhões de cruzados) passando. portanto, a claúsula 5 do

do Contrato .Social a ter a seguinte redação: "O Capital Social é de C2$2.0:0,cm,OJ,

(Dois milhões de cruzadosL divididos em 2.0Xl cotas no valor naninal d3Ci'$l.cro,ffi
" . "

(HLID mU C';"UZi9dos) cada una, c assim dístribuidas entre os sócios:

a) O SÓCio ÁLVARl lIÁIII:lD~ n:IXEIJlA DIAS. dctém 1.000 cotas no vàlor ~

minal de Cz$1.0c0,OO(Hun mil cruzados} cada una. n~ montante de Cz$LOCO,CXX),OO

(Hun milhão de cruzados).

b) O SÓCio JOSÉ JIlARIA PEIX010 IE JIIIWIDA.. detém 1.000 cotas no valor ncminal de

Cz.$l.COO.OO(HlIll mil cruzados)cada una, no montante de Cz$LOOO,OOO,CO(Hun milhão

de cruzados)". A integralização do Capital Social, será. em moeda corrente do Pais.

através de depÓsito e.m conta bancária. no ato da assinatura da presente alterac;ão

contratual.

As demais claÚSU1as pcnnanecern 1nalteradas.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 1988.

MENSAGEM N9 280, DE 1989
(DO PODER EXECOTNO)

Submete à consideração do Congresso Nacional o ato

que outorga permissão ã IVA:I EMISSORA FM LTDA., p~

ra explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di

reito de exclusividade, serviço de radiodifusão 52

nora em freqüência Modulada, na cidade de Santa I

sabel do Ivaí, Estado do Paraná.

(As COMISSOES DE CO"STITUIÇJ\O E JUSTIÇA E REDAÇÃO; E
DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMilllICAÇÃO E INFORMÃTI-
CAl •

EXCELE"T!$S~~OS SE"HORES MEMBROS DO CO"GRESSO NACIONAL:

ção de radiodifusão sonora em freqBência modulnda, na cidade
de Santa Isabel do Ivaí, Estado do. Paraná"

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas
a IVA1 EMISSORA FM LTDA.

3. • Submetido o assunto ao ex~e dos órgüos comp~
tentes deste Mi.nisterio, as conclusões foram no sentido de que,
sob os aspectos técnico e jurídico, a entidade proponente sa
tisfez às exigências do Edital e aos requisitos da legislaçãõ
específica âe radiodifusão.

4~ Nessas condições, à vista da entidade que se
habilitou (quadro anexo) ã execução do serviço objeto do edi
tal, tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada considera
ção de VOssa Excelência, encarecendo se digne de enviür ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de autor
ga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliber~.

ção do Congresso NacionalL na forma do parágrafo terceiro, do
artigo 223, da Constituiçao.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais ~rofundo respeito.

Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado

GOm § 19 do artigo 223, da constituição Federal, tenho a honra

de submeter 5 apreciação do Congresso Nacional, ~companhado de

Expostção de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica

ções, o a.to que "o'utorga permissão à IVA! EMISSORi.'\ EM LTDA.., p~

r4 explor,ar, pelo prazo de 10 (dez] anos, sem direito de excl~

sividade, serviço de radiodifusão so~ora em freqüência modu1~

da, na cidade de Santa Isabel do Ivaí I Estado do pa.raná 11, con~

tante da Portaria n~ Q52, de 1~ de junho de 1989, publicada no

Diâ~io Oficial àa União do dia 14 de junho de 1989.

Portaria n," 052 "de 12 do junho de 1989

Brasília, em 22 de junho de • 1 989.

~'f'C-""V de //&h/Y> /.17 a5"O/J"9"- tiA'..
Jk>'lu, éú. / f,péj _/ /0 s.e 77"Ú J'Z,?7J.>/3, (7

IdH.? {"c~~ n.-;>t'...ot7CCe;

Exceleutissimo Senhor Presidente da RepUblica,

de. -1'2' ,,>4:..
r& ,4.~do

_0 Ministro de Estado das
Comunicações, usando· das atrihuiçoes,qu$ lhe conferem o artigo 19 do
Decreto n9 70.568, de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do Regulamen
to dos Serviços de Radio~ifusão, com a redação dada pelo Decreto n~

88.067, de 26 de janeiro de-1983, e tE'ndo em vista. o qlJ.e consta. do
Processo Me nQ 29000.007186/88, (Edital nQ 299/88), resolve:

I - Outorgar ,permissão a IVA! EMISSORA FM LTDA., para expIo
rar, pelo prazo de lO (dez) anos~ sem direito de exclusividade, servI
ço de radiodifusão'sonora em freqU~ncia modulada, na cidade de Santã
Isabel do Ivaí, Estado do Paranâ. .

II - A per~ssão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasi
leiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrig~
çõ~s assumidas pela outorgada em sua proposta.

III - Esta permissão somente produzirá efeitos leaais após
deliberação do Co~gresso Nacional, na forma ào artigo 223: parágrafo
terceiro, ~a Constituição.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pUblicação.

De conformidade com as atribuições legais e re
gylamentüres corr.etidas a este Ministério, det~rminei-a public:
çao do Edital n9 299/88 1 com vistas à implantação de uma est~
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OI. Servi ço
-_r:'.I't~ ? ~~~.:~

Ml~b~!tRlO Classe
'(MU~jCACCE~ Capital mínimo cxiQido

Horário de funcionamento

FREQU~NC!Z'::' I·l0DUl'..['~D.L

SAN'l'J.i r ZABEL DO IV1-\.1: ~ PD
263 (lDl,5mJz)
B
200 (duzentas) v~JR

Ili:lütac'lo

rlJJJ1
LOURENÇO NASSIB CHERAB

Secretário de Serviços de Radiodifusão

01 ~ lI/AI E:HI8!:WR:A FM L'l'M. (CONCOnfl~NT~ (!/fICA)

Odilon de Ol1veira Lim... (A)
Edno Rodrigues do Sllv:l
Adão de Almeida flClmos
SRlvador Oliva
MU8!'Ja Sale!!.

_ _ )( x:
_ X
_ X
_ X

100 - 100 70" 1~'" 29'00.007186/8.......2 rasil ia-DF. de

Indefiro. AQuarde-se nova oportunidóde. A 88U clQvc~J

comunicar ao interessaao, Quando houver.

'------------J._L.l-.J_--l--LL-l_LLJ-.! ~j

li
De acordo. .Elabore-B~ o Edital respectivo I nns
condicpes acima proposta.

Aviso nQ 323-SAP.

Em 22 de junho de 1 989.

Brasília-DF.

~r
R~ULO VI~LAR FURThDO

fi Secretário - Geraol

ExcelentíssimoSenhôr Primeiro Secretário;

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
a Mensagem do Excelent ssimo Senhor Presidente da República,

acompanhada de Exposição de Motivos do senhor Mi.nistro de. E~

tado das c~municaçõesI na qual submete à apreciação do Co!,!.

gresso Nacional a ato constante da Portaria n~ 052, de~12 de

junho de 1989,que "outorga permissão à IVA! EMISSORA F!-f. LTDA.,

para ~xplorar,pelo prazo de la (dez) anos, sem direito de e~

clusividade, ,serviços de radiodifusão sonora em freqüência

modulada, na cidade de Santa Isabel do I'Jai Estado. do parilná t
\

". ;,;"~ q ,!,umCr,~Uf;fJ"A. ;,'I;H.f· ... "o2-L-"·.!I
Or,Afi\Uk

Z6SEiOOO OO ooootllJIB8
De ordem do Sr. Secretário de S~Ev~~9~'.~~IV~j'Ji(,Q!c"']G['G.

Si: ~ . : i :. ~. "\ . .1.

ao SPA/DA pa.ra formar proce~so e pcmte!ffirf3>d<!>W't'"t!ç@Q 3 I~St.3

tarla GeraL
5.1<_1>1'(\----;

~~I"'g1HH
L~Cl.J~u.hll..ACor:$

r T•.'M!~T O~ In'.l"'~~:~'· ::.

7t

:~ ~gÚOO.OOJ18bjSa-4~
~ :'----------~

Aproveito a oportunidade para renovar a ~;ossa

"""00" ".".<" " ,',..., ••,~".",,,,.".

~
RONALDO COSTA COUTO

lUnistro Chefe do Gabinete Civil

Recebimento de l?ropostas pa:ra ~ QJ:ec1.!çâo 8 8~m!ora.çác' de
:radiodlfusão sonora em jêreqüQncia mod1.!lada. n.a cid·;:lt:11;
Izabel do lval p ~~tado do P~rüná.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIl\-DF.

o t1INISTRO DE ESTI.DO DAS CO~·mN!Ct~G6SZ. t,.;:nào c;Ei '>li:::toJ o
disposto no artiQ~ 12 do Dec~eto nQ 70.56B, de lB de illa!O d~ 1972, e
de acordo com as normas estabelecidas no REgul~mento dOE '~'"Y'''Yn'

Radiodifusão em v~QDr, torna público Que, transcorridos
e cinco) dias, contados do dia seouinte ~o da publ
~dital no Diário Oficial da UniãD. estará recebendo ·velo pr~zo dG
(Quinze) dias, lJropostas pa.ra a e}:ec1Jf;iio e 8~~ploraç:iio 68 88nnça
radiodifusâo sonora, com ao características e cDndiç6~8 qu~ SG
BeÇJuem:

Senhor Secretário - Geral,
Brasília-DF.26 de setGmbro de 1988.

As demais condições deste Eà!tal fa2~ffi partG do prOC~83ü

Que lhe àeu oriQem e encontram-se a disposição dos i~t8ressado8 ~a

DIretoria Reçional da DENTEL, em Cu!itlb~-pn. situaaa na Huü
Dp-sembar~ador Otávio Ferreira do Amaral, 279. Dnõe Seus
representantes leQais deverão entregar suas prQPost8S.

Secrêtaria - Gêral
Secretaria de Serviços de
ProceBBo Me n~

1~1 ":~i·U ~"'J LG;':UUCl.;LTE$
G.ASILlA

Radlodlfus~SEJCOOOO DoOoOOm

se; . .' ,,_ I ".~.:~!'/D
!J C.'. l.. A

1. Servil;o
2. Local
3. Canal
4. Classe
5. Capital mínimo exiQiào
6. Horário de funcionamento

FREºUÜ::NCIZ~ NODUL~,D;'~

Santa IzaDe] áo lvnl-PB
260 (101,5 nHz)
B
200 (ôu2cnta.::::) LJI}P'
!!iElitaao

~ fim de atender determInacão superior, SOlICIto
autorização de V.Sa. para providenciar a abertura de Edital para
eXecuç~o de ~ervlço de raàloàlfusâo sonora em FREQU~NCIA MODULADA,
cOhsoante especIflcações abaIXO: ANTONIO
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::,,~,~ - ,"~ >:nT idclJ.'''' j;1 '-·01..,'l..... "j'.. ".\\"i,J ... l'l'l·lI'I-...-.. i,'-n'~l H\::-

'lu('. r~~la rl·inh·tt'l \."'::: J'l'l"'t"lhi'''lt''nl ,';.,"cut;J'· "~'l'\ j

ç,' dI:' l·<i.ill.difu.,..~" n,1 fi.11Xil d~" F'·''-llt''ild. J'"'\""l',i~

rl'\'\' 1 Jt~nl' i d:' n il,1d ~\r d ç.ii., Je 'j,"U': d t ~':' ,'.'!l'-; ti t ti rl

\·,.... s ~5 di}o~'~',... io.;'~l'':' JL' I'l~·L"I· ... t0 n"' ~5.l'I'..f, Je ~tl ,i~"

élg.'~tí" til' lQ"C'. n fim d,' "b't,',','m. rltl'<1\":::; J ..'
DENTEL. ~ il~s~ntjnl~l1t0 de qu~ Tl'~ta ~ it~m 2.3.

Processo n~ 29000.007186/88

De ordem do Sr. Chefe do Gabinete do

Ministro, encaminhe-se o presente processo ~ Divisão de Iladiodirus;;.,

do 1lEAll:l.

Brasil ia, 29 de. setembro de 1988.

PEIIlO DE~~ rtnRA
Assessor

Chefe da Ároa de Exped i ente/GIl

~,3.3 - ·\s t'lltidild,~~ que, rdl'a rC'~istrdr (lU <tlqui\"l' ~,'Uç,

at~s r~nStjTutjÇ0S n~~cssitem J" assrlltlR:~llt0 J~

C"llselh(. clt' St"gur"ln~'é\ !\é\ci(ll1al. ml'r1"L'i~'ndd~'

itt'm 2·3~ dC'\·.-rii,) rl'(\\ idclll"'ial' c-s,\(' d.'-dllIH'lltC.

atrav;s do DE~TEL, bo!m ,,"com,;, o c~'-Ilsl'qlh"llrt.' l"C'i:i:;.

tre ou al'qui"<Hl\t'lltc d"5 mê'smo!'o. JlltlÔ'S da dAta f'l'l'

v~sta pal'a a eutl'ega da praposra,

~.J - Rplaç~Q Anual de lnformaç;ps S0ciais (R~IS), pr'0va
do:' cumprim~nt~~ dd lcgi!.lilç'ão trabalhista rt:!ferC'ntC' à Cll'<:,~'.!.:

v~nria da prop0rci~nalidade de brasileil'0~ na ~ntjddde;

2.5 - Crrtidi~ de quitaç~0 d~ tl'ibutos fede1"ais. ~x(eto qllrlnd0
S~ tr~tB dr mirr~empl'('5a:

1.5.) - Os dacument~& enurnC'l"ados n~s itens ~"J c ~"j na0
. preci~arã~ se. apresentadDS p~lõ~ ~n~idad~~ que
n~,) tellham ainj~ iniciado suas ati~idades.

2.6 - l'("çlarflçà~~ fin:lada r-t~l~~!> ~drninl"trad~r~~5, C(\nfOl'm"" .\nt.'~'~

I.

3 - DOCU~EXTOS RE~%TI~OS A C%D~ COT1STA OU ~C10XIST'

CG~DIÇÕ&S Dt E~ITAL P~~A EIECVçic E
EIPLORAÇÃO Da 5EI'J~C ~E RADJOD1F~Sio

1 - IITIEGA DAS rioPOSTAS

As entidad~s interesl'adas na f'xf'C'ução e explDração do
serviçC' de' T"adiC'difusàCl df'vcràC', por seu J'epresent?nte Je-gal, aprc

s('ntar suas pr['lpC\sta:; dUI·a~te. " hC'_ráriCl d~ expl:'diente, n_a .DireotC'ri.a
Regional rl0 DENTEL em Cur1t1ba, a Rua Desembargador Otav~o Ferr~2-

ra do Amaral, 279

2 - DOCUNElTOS RELATIVOS À EXTIDADE

S.l - Pr,:>"i} Ja C' ..... nd.,içã" de bl'o<;ilt'!I'O, feita l'1t:!diantf." i1r'·f"'~·ll

rAç~~ de qualqu~r um d~s seguintes document"s: ~~rfld~0

de naSçimento ('lU CdsarnentQ. ccrtific~dQ de re&~l"vj~t~. tI
tulo de c]l"l.t(lI~. l~al't('inl rl-l'fi~si.'-nd] ê'u.dto idvllfjdCl.i;
(lU (C'mrl"~~\dntt' dE' niltu!'i-lli=açiil" L'U dl' l",'~('lnhi.'('ilnt'nt~' J\'

if!ll<tJdadC' d~ dirI."'Jt ..,-s .~iyi<;, rill'" .'-S r,~rtu!;u.~'~('<;:

:;.i.\ .- Fi .. a di'~f',,~n~il\1~1 \Ll <Ipl'\~<;\'nt",\ã0 ..L, ,;:,r,'-':i\ de qu'~

tl',ltd (l i1t:'1lI ,H"imol, quem pl~l·tt"'n\-'~l' til' qU,llll'C'

,·iC'tál l,,- dt" C'ntidadr (').('CUtill1tC J(' foC'I"'"il.;l' dI:.'
di.~difus~ .....

J-.:! - Fh·;l<lde Cadastrament., - flHmuláril1 [)!\T-l.n.; (·\IH"\.' 1] J.

('m 03 (t1';S) ,·ia~. p,llCl .'-~ "',~C'i(\s que .ict:'m 5" (.'in"0 J',~J

~('nT0) ~u Mais, das c~tn'" (1U aç~r~ rrp:'rscnt,ltivilS d0 ç<t

ritóll !-.l"'cial;

:.2.3 - As s~cirdade5 an~nima~ ainda n~0 ~~ecutantcs d~

ser"iç('l de r,idi,"difu:ã~ de\'(!l'ã" arr"sC'ntar~ junto
com seu e5TatutCl, Co quadr,"' 5ç'ciet~rj" aTlla]i::ad~",

constando (l n~~er(l. (I val0r e 0 1ip~ da~ aç~es de
cada s~ci('O;

4·3 - h-C'\·a de- ('umrrim.~nt" dlls .'bl·igíi'~('S l'l~'itol'id~, m~'dialltl"

cel·tidio f"rllPcjda pela Ju!.tiça Eleitoral:

,\.-1- De-.:1a. r a ç ãD õs.,.i.nada p01" tl)d0~ ~'-s dil·í.gt"ntl'~, t",'-nf,'rme \IlE
xC' 111:

4·5·1 - Os documentos a que Se referem os itens 4.1 e 4.5
0;0 precisario S~r apl-csentad0S pcl~s dirigC'ntr~
que integram (' quadt-o societário da entidade, um,1

V~= que a arrescntaç~o dos m~sm~~ será feit~ aten
dt:"ndo os itt'lls 3,] t; 3.2: -

J.2 - ~~l·tid~" d~~ Cdl't~rj~~ Pistl'i~llid~I'~~ ciy~j~, Cl"imJndJS e

d~ Prote~t0~ de T1tlll05. d0S 10rai~ de J'e~jd~ncj~ 11~S ~l

tim~s S ~rin~~) an~s. b~w .l .... slm Ja~ 10~alidaJcs Olld~ eX~I'

O:n ('u haja ('x{"rcid~"" 11\' 1I1t' .... m~~ F'('l,iQJo .•Jti\',idd.:i(".,," P'-'71tl':'mj
i:'dS. CornC' a.:lministr,,,ior, -

.t.l - Pr,""õ1 dn l"''-'I1,il(H~~ ci.' I:'tl'<1<;II\'JJ',~ Il;ot.~, JTh·,iJilnt.' clrr'''~St''ll,d

~~0 dr qualqtl~l' uni J0~ "'~~\llllt\'S j~~umrnt~~: ~~rtiJ~0 d~
ndsl-iru,,'nt" c'lI .~il""ll1,,-l1t.'. ~·t,,·tjijc<1d,~ df" r'-"'L'I'\l~til. t{tu

J\' dI? (>lci~ ..'-r, "dl-t""·'l 1'1 t'fi ... ..,l,'lldJ ('u j., Jd.~tlt ld'ld,':

~,I.l - fie" Jj~r"Il"iJJl' J.I <Irl'\~sl.'nta('ii,... dcl F')','\'il d.' 'pJl~

tl'arR ,"' JtL'm ílllt~~J'i~'I-. quC'm fl" rl'lh-~'1' qllrIJr~'

dirf!livC' J ..~ C'lItid.ldL' .1,; -?,,'tlltillll(' J.,- ".'1·'·1 ..· ..'- d.'
r"di''-difll::;~.,-.

4.6 - T~d05 os doC'um~nto5, com cxr~~~0 d0S qu~ t~nham ~alidadp

çredetermjni.da e dos compr0v81ltes de nati0n~lid~d~. d~ye

1';0 sei' firmad ..,.:>. <;!XJ:'h1iJ\'-'!'- ,'u rfn"o11idi1d.,s err d.)td tlJü, s~
rcri~r a 00 (!'o~ss~ntal dirlS d~ ~Url Ilrr~~.nta~;0:

4.5 - ri~lla de Cad~strarnent0 - r('rmul~rir DST-l~~, em 03 (tr~sl
\'id s;

~ - D~C~MEXTOS REL\TJ~~S A CAD~ %D~IXISTR\DORpara

Dos at0~ c0nstitutivos das socirdad~s deverão
constar dispositivos declarando expressamente
que:

2.2.1.1 - as cotas ou ações represcr.tativas do c~

pital s~cial são inalien~veis e incau
cionáveis a estrangeiros ou pessoas ju
rídicas;

2.2.1.2 - nl!'nhurna alteração contra1ual ou estatu
t~ria poderá ser reali=ada sem a pré
via autori~ação do Hinist;rio das Comu
nicaçõe~, ;

2.2.1 !-

2.2.].3 - os administradClres de,'crão ser brasilei:
ros nat~s e ? investidura nos cargos
s~m~nte pod~r~ ocorr~r depois d~ t~r~rn

sido aprovados p~lo MinistériQ das C0m~

nicaç~es;

2.2.2 - K~ estaTut~ d~ funda~ão de~er~ constar dispositi
YOS T(,'latin's, apenas, aC'~ suh.itens 2.1.1.1
2.2.1.3 .•.

2.1 - RequerimentC' dirigido 80 Ministro das Com~nicaç~es:

2..1.1 - No requerime-nto de\'e-r~ ccnstar c endereçeo
. cQrre5pQnd~ncia;

2.2 - Atos CQRstitutivos e a]t~rações subseqüentes, c~m res-
pectivas ccmprovaç~es de registro QU arquiva~rntc re-
partiç~~ c~mpEte~tei

'~.'l'i.:'j·,'\'r.ntc ,1~~ ljll\" .'I·t,'\,' .1 ...... "l1tll'l~llt" i'll'\"'"

,lc ':;":~',ll'<ln,,1 \c"-III,,]. 'q' .1 ",,'d,' ~i(' rlIl111I'·;f'J'-'

)-,,111,.j 1, .~'~t j ;'-"1- J ~,.,,; I ;:".iil ,h'nt l'\~ d.~ ... I j /lll t ,'c'

r J',' 11 t ~. I l'a :

:::.3.1 - ll,"H!1 dl"'r',~ll"'lj'l'" ,i,. drJ-""'('llt.-'l'~-;I(' ':l.' ,i"llllh.'l1t,••1.

"Pl(' tl',lt;1 (' IO"r, oIllt"l"I~'I', ;I~, "IITI\i.ld.,~ _I"; \':\,','tl
rrlllt,_~ dç qllr1j'-lll('l ti~., d\~ .... eT·'I(C' o,' )',idl.'.illu
s~., n,1 I,li:\<l ,il' ~1·l·llll~iJ';I.•i."\~'r.d.", .'lltl·(lt.lllt,',

inf~'l'llldl' I1.J l'I.'r'..·".l l':-:-'t1 ~jt\1,l,·àL'-.

5 - nE~~XSTR%ÇÀ~ DE RECURSOS TÉCXICOS

;\ dCf11('-nstrilç,l,' .:Ii.~S 1'~' ..~UI"~l'S tl','nil·''-s d 'lU€' ~(' l"'ft'r\~ ~..
n~ 5 d~ iren T d.' dl'tic0 1~ .:10 Rt'CllJiimC'nl0 d0~ S~l'viço~ j~ RaJi~di-

~~s::~ i :;:~'t>ai ::~1 ~~~; l~ d~~: ~:~: l' ~:~,;'~; ~c :J
1,: ~,:.: ~~~11 :I~~ 3~~:;:l' :~<; d~l':' i :~';

ma il'r'rJdLllltl~ (.\Ih"':\''- r,\" 1 qu~- a t'n~I.1ildt' pn·t."'ndt;- utili::,u' lld" "'Ud-;:
in!;tal.,(;:'c,:,-, CC"Tllrr>.:'t'n.:l~nd~~: fatori'"'ll1t.'. tir~' ,.' 11:,',1.,'1,' .lc<;tr·:; l~quir~
m,'n t o.s.
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" - C~PITAL ~íXJ~Q EII~IDQ P\R~ Q E~PREEXDI~EXT~

ó.! _.(1 Lilpital rnfnim0 í''I(i!;:id" pala .1 O:>r:lrr"t"u..iillll'llll' dt' ...pl(· tl'~

ti.! il dlfnC'n "c", § 1~ 00 ".·ti!::;,.... 11 ,il, R"f':,ulilmel1t,' ,i,'''' St.'.!.:

'·i<.;'''s 1.1(' R<ldi.-,dlfu"~l'. c,'m .\ r'l'daçd..:' ,Lida pl'] (I Jlt'\;.'l"l'l" )1\'

(n .:S3i ,".). ~ ('"rtl,:-u);-ldC' (,lIl funç~" d" r,'têncid L'l!. 1'.1'",'
j(" YM. "da ~la~s~ da csta~~~. t~nf~l'm~ t~~~l~ ~Gili~0. fi,!
dOI rC'Jii POl·tariil ~IC n 9 3Jb. d(' 1I d" nl'v,'mb,·,'l .:ir- )u:"'S.

ESTAÇOE5 DF. R4DIODIF[S~~ SP~OR~ E~ o~n~ HÉDlA. O~D~ cr~
T\ F. 05D\ TROrJ~\L

OBSERVAÇÃO: Se ~ entidade participar de maia de

um Edital dt:'v~rá. para cada um d('l~s, arl'OO'-S':'lItl~',

a]~m de dep;sit(\ de 50~ (~inqucnta por c~nt0J ~0

capital, minuta de alteração dos ato.:-. c~~n~-,tituti::;

vos C'nde conste ('\ aumente' do carita.J s('cial '.1.,
mais o valor do capita1 minimo l'xiC;ld~~ F',"lra c~ld<1

um dos st?r\llçO_'5 pr.:otendidos:

7.1.2 - Quand<' ('I capitaJ súcial fl'l" inferior ;1.' n1r_tt<il
m{ni'nw l'xigido pard ~ emrr.;'endilTl('nt:o ('u 'fl~J" lf!IJaJ
üu 5upcri~r, mas nà("< estiver' tatalmentl' intl.'ç.rill i

=ad~re\'ista a sua integraliz.açã.\~ clt~ ,~ .3,'1=
ta do inicio de funci0nam~nto d~ e~ra(~0:

1'.1.1 - E:..t'lÇ':'l><' d,' I'\'t~nl'j·.l dt~ =if'0 \0,'. ,''\,-Iu:-I'''' 1 ()l'

{C't'n,l \',':,'''' "' m<lil'I' \HJl'l d,' H,'fe-! ~r1i'iil:

~'.1 .. :; - E"'t,\('"~,.. :-; j,' r.·t~'n\·ld ç,'mpl""l'n.ilctil t'lITl'~~ ~0\'~, in
c: I u ~ i \" .... , ~" I " \I. i n( 1u ~ i \"~. - ~ (,~' (d li;:: ~ 111 ,I!- I

t~ m,li~~I' ré11l~l' dl' Rf'i('I<~n,:"j'J:

I'. l.~ - E5taç~p; d~ r~r('n(ia '~mrl'~~nJljd .. nTI'(' 1 kW.
c:lu~i\'(' t~ ~ J.:\I, inl'lusi\"(' - ) ('l'"l l'1uillht'nt'ls]
:C's ,~ nlai':-l ral ...~r dI;' R\~ft"I'~I1Çj,l: '

t'.I.~ - E~raç;~s de r~t;n(ia c~mpl'~~lldid~ ~11JI'(' ~ k\l.
çltlsi\ ...~. 1(' k\,". jn,'Jllslvc - lOC'CI (mill \-C'::. ...~s

maj~r Va].:-)· de' R('f~r~nçiJ:

P. 1.5 - E~raç~~s de p0t~ncid '~rnrre~llJidd Plltl"~ 10 k~. e~

(",fusi\'e, e 25 !i \I' in('"lt1siv~ - 2500 fdud~ n1i1 C' qui
nh~·nta~) v""::.es·,, mai('r \'al('1' de RI.·f't,~r~nC'ia: -

7.1.2.1 - rre ....·a de dcp::"sito. eM l"\,1ncC" C'u ~'utr.J

instituição financeira. dt" nl' irlinllll(",

50~ (cinquenta por rCllT0) d0 va]rr r01'

resrl~ndl'ntl' i1l' C'ôpital I?"l~id-:, r,'<lr<l
emprc('nd im,:,nto;

,.1.2.2 - dem(~llstrd'iii0 de disr""tlibi1ij,ldl' je l')

dito bdncaril:, C'u dt' !!<Jrant!<l.jp f111<111

cíarnentCl, feiti1 at"a~'és OC d~'l'tlT1ll'nt,':.)
fl'rnecid0s pelas jn!jtirtliçc~e" pl"~~f'ria:;

ou de finanriam0nt0 cOllrrdid~ prl0 fA
bricantE:' d~~ C'y'Uirilml~n"tC's, d\.· f~'r:n<-l

tomp]etar I) valor do capital ~~n~i0n.ld0

no ~ubitcm anterior, at~ dtin~jl·. Ilr ~il

njml'. ,'1('tol] d" C<JrJ1d1 t'1iJcid\' r,1lil

o ('~rl'~~ndlrnC'nt0;

~,l.& - Estaç~es de rot~nçia c~hlpr~endida ~ntr~ 25 k~. ex
clusive, e 50 kW. inclusive - 5000 (,inc~ mil)
::.es ~ maior Va10r de,R~ferência:

('..1.7 - Estações dI? potência supE'rior i1 50 k"'" - 7000 (se

te mil) ve:es o maior Va]('J' de Refer;nC'ia;

ESUÇÕIlS DE RADIODIFI:SÃO SOXQIlA Il~ FREQl:ÊXCIA MQDI:L.\D~

FJI

";.~.1 - QUiln~iC' \~ ('''pita] ~~'cit1l t~"'r,llm('nt,~ Intl?i.::I'<lli:';ld~~

fel' ip:UH) l~U foUfl'J'l\'r ~ o; ... m,l dl... .., \'ill,,'rt~S 1 i\;ld,~"

n,l P .. rt,ll'lOl 'lI." n\' 3111 .... ,. r,ll';! c-aJ" Urt lt S~~Ul-o

S€'l·,j~ ...~, dl'.-esciJ,l ,ia qU<1I,"i;1 l'Jdcida parii ,~ n,_~ .."(..
>'!mrl'l~o?l1ditT'l'ntl~. il t"ntidddt' fj(,d i::;,'nt<l da dI'1l1l"'n"_

traç~0 de disroni~j}id~J~ J(' reCllr~~~ fjnd)l~ri_
1'':-5.

EST~ÇÕES DE RADIODJFUS~O DE SD~S E I~\GEXS (TELE~JS~OI

;.1 - N~ ~RS~ j~ ~lltidiljC ainda nao cxe~utant~ d~,~~r'vl(~ de
1',1.3 i ...,,j i f Ll <:.ã C\;

A DE~OSSTR\ÇÃO DE DJSPOXJBILIDADE DE RECrRSOS FIXA~CEIROS PODE
RÁ SER Fr.IT~ DA SEG~lKTE FOR~A:

6.1.Q - Estaç~~s çla5se" 'IB" - 200 (du:~ntasl ~('=~s

mai~r Val~r de Rcfer~ncia:

·:a r- i t ~ J
(0s\~,lhl·r.

Quan ..t ..., ~, l'<lpitJl ::; ...'cidl fl"ll" infeTic'l

mini mo ~xlgid,~ rdl'(j \' emrl'("l~ndiml'ntl'

uma da::; 0rç~pS Ahaj~~ injl~adas):

PRIMEIRA: a) pl'ova dp j~p~~it0, prn banc0 ou em 0~

tra ln~tjtuí;;ã...~ finantrj]"J. dt" 11~

minim0 501 (cinquenta r~r cent0l do
va]~r c0rr~sp0nd~n~(' d~ cüpital exi
gi.:!.:- pClTil n""\'l~ emrl'l:.'.:>nJimt'lIt.:-: _

bl minuta de a]t~raç~0 dos ~tos cons~i

tutivos para elevação do capital 5~

cial, a ser aume-ntadú de mais ü va_
lor nece!;;s~rio para o nt."lVo empreendi
mente-, na qUA.\ conste que 03 ~L1a 1nt.;

grali:ação total será ~frtivJda at0
A data prevista para a entJ'dda
funciondffient0 da estaçã~:

SEGliNDA: a) prova d~ d~r;sitD. em bnnc~ 0utrJ
instituição financeira, de. ml~i_

mo. 50~( (cinqul?nta p"r Cl"nt(lj de- .... <1

10T corr~~p~nd~nte nO (arjt~l exi~i_

d\~ P.aJ'd o ll ...'\",' e'mrr(lQrlJirdt'l1l~':

bl d~m~nstraç~0 de d~sp0nibilidaJe d~

('r~ditC' l'anl~ário ..."IU dE' gi:!r3nt::i.t'I l1.;',

finan("iamentl~, feita atr<!vl~s oe dC":'ll

ment('l';' f('l'n('C'idc~, pelas in:ctituiç0e:

rr~;prias ou dl' finilncidm~ntl' Ç"C'nct'di

do pelo fabriC'nnt~ J~s pqujramPllt0s~

dc forma il completar ~ \'alC"T de' c~ri

tal. r1Cnr'i,'n"'J,~ no :;;l1D.;_tt""m '1ntt~ri\'r:
at~ dtÃngll·. n~" míllirn,~. \,~ tC't<ll 0('
carito'!l 1'70:1f;i3(, ç'dr .. l~ ('mrl't'cndimr-tl
tI):

Sendo a rl'0ron~nte uma fundaç~C'. ('X~C\ltalltr d0 ~rrvj(0 d0
l-aJi0djfus~" 0U n~o. a C~ffipl'OV~(~~ d0h r~çur~rs r~rlel"~
"el' ft'ita d(' umd dóiS sC'~uint\~!'.. milllC'ir"s:

PRl\lE1R": <1) rI'Ü\"d dp d~'r~'iit\',. I.~rr, bal1C'~~ ""111 <'utril il(~"t:l-

tUI,';~C fJn,I1II""II,1 Li". Ih' ll,jlljl~" )l'"l·' f'lnqu,.rt.

{.I r ...' 1 C',~nt~\l \h' \'<lll'" r-\~III''''P~'lhil'llIt ,'l,' Ç"iJ:

rlt<ll ç:..i.c::id .., r,l/il I~ \'trlj:'l"t~\'nJlm('nT,~

(1 I li I' lil\', IJ:- I I li \' ,;.. li c di" 1',' n i l-o J I I d.4 ,j l.' ,i~' \- r ~",i J t l"

bdllC,;I'I.",' ,~u .-1\' ';',II'dlltJ'1 ,i\ fln"tl'lrir:'(,llt('.

11':td drJ':l\l'~ ,J~~ ,1l'Ç\lil'~'f't\'... f,'rnl'l'i,jc'"~ reLI<'
inc,tJtUI(",'I.'<; I-!'~J'r 1.1'· ,~tl d.~ filli-in.;iaIIH'I1'"

':.'I1I-I'j J d,' pc 1.-. f.lbr 1 \' ;ln1 I' 111'" L'qlll r.lJ1H'nt\' •.,

,~ll <ltl'ily,'5 l1l' ,~t11"1 ,", Inl'j\'!- '~lll' d~>IlI.'n<;,tl'~111

'-'~I\\r~C't1""~nti\':~" d,~ \.,1,-'1 t.:>T;l1 d~' \:',If'ifcl1 ,'~.L

~jJC' ril)",1 0 ~Vrl!~lldjmcnt~,

7.], -

kl\.". <'xçlusi\:c 1500
o maio)- Valor dp Ref~r~n

(", ,"ill~'r"'~ t'sl"t-ot'lt~( id,~$o na m~'nci('\n.l,ja P\'t·ti~l·l'l _'IC ,,1('1

~). I'L'fl'f'I~nl-"'\' d cad;J n,~v<J (,~nct':-;sd~~ l~IJ r~'I'nlJ<:'~~ ...~ rrl'tl'll-

Jic1.,. ((1Ilsidl'rild .. 1!.l'ltldam,'n1C'. I'" \'all'r dI' l"L'jt'r~nl'

d :"-,') (""l1~id""l'ddl' r,ll'<i \' C'á I cul'"", ~ \' \ll::~'lltC' 11(1 ,irl.r'l ,i ,I
rub1 i(:<1~'dl~ de· E.:!itdl:

;.1.1 - Qu~nd('l l~ '-,'rit.11 .')\'ciil.l dê! C'nri,i.l,j.' f...~l· i:'li<il .'11

5upl?riol' <h~ valer do CJj:'iJJl n;ínim ..... ?xiçidi.' rd1'a

o L'mpret~ll,jlmt"nt ..., C' estIve)" tl~ti'llmt~lItc i41tl'&r'lli::a

de' C'U Pl'('\istll. no!; at\'s çQ!lstitutivos, a intCgl';
]i=aç~c <Jt~ a ddta dr entrada pm frincionHmcnto'd~,
('staçào:

7.1.1.1 - prova de depósitc. em ban ..'c \~U l~utra

jnstituiç~o financeira. d~, n0 minlm~,

50: (cinquenta p0r ç('nt~) d0 valor ç~r

l'esponjent~ ü(\ capit2.1 exi.g.1d..:- r'flra (\

empreendimento:

(\.1.1:!. - E.staç~es de potência <lt~

(mil e quinhentas) ..... e::.cs
(' j a:

(l.] .13 - E:';iJÇ~CS de' p ...~t~n('i<l C'1.'mr1"1.'C'ndida C'lltrl' ~ k\l'. in

C'lusÍ\'(' c 10 kl\.', ex('lusi)'e - 2500 (Jua" mIl (' qu!.
nhc~tD!,;) V~=C5 ('I maior Valor de R~fcl"~nçia:

h.l.J~"'"- E~taç~~~s dl.~ pl't~ncí<l ...·\1mpr .... C'ndidit ("nt,·(' 10 k\l.', in
C'lu~j\,f' ,~25 1-.\0.-, ,"':I:<'IU,,1)'(' - Sll(\0 t.:in('('I mil)

=('~ ~ mai01" Val01' de Rff('Y~nçifl:

6.1.1('1 - E5tnçceos c]a::;se 11\" - 500 (quinhentas) \'c:c;,
mal~l' Valor de Refer;ncla:

tl.I.11 - ,Estações classe "Especial" - 100(1 (mil) v ... :.es
maior Val~r d~ Rcfer~n("ia:

0.].8 - Estaç0es ("]8SS(' "c .. - 100 (cem) ve:.es (\ maiA:lr \";:1

lor de Refer~ncia:

t,.I.l~ - E-!'til\,(:. ...'<;, dç p ...'l~n("l;l í.!:!lJoJ l ...... u "'u~'l'lic'l ,I:S

75(1(\ (Sl'T~' mil C' quinhl'nta"l \'C:'l~~ \' m;lj~~l

,j~.. Rt' f ç l'~!l'; j d •

7 -
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SE~(~NrL\: rJ'~"I\,;) de jl'rl~~it,,~. ,'m r.anco ,"lU outra in~tj-

tuiçàc- financnr'J. dC' tc-fal do valor
r,"InJL'ntC' BCI ("flrira] exigjdl"1 rara ("l \?mpreen-
d~mcllto.

ANEXO

D E C 1 A R A ç À O

Julho de 1989

7.~ - 0~ financiamento com ~s fübricdnt~& dos cquipam~nt(ls

c~m estabelecimenTos d~ cr~jito nari0nais n~o padel';o
c0ntratados rOl' pra=~ supcrí~r a 10 (de:) ~nQS: (I!;-.) d;l

Dl .... 1 dh(iixII it.':'Õsinador:o:.l, 1"I·pll'·q'n1an(f'I~1 It'g.l!

~ - QrADRO CO~PLE~EKTAR À PROPOSTA
i11 niln IH''''Slli .FI. (->n1 idadf-' aIl1{)I·i.r<i(.~o par·ii l~xpIIIPill'

() m{"~mH \ipo dI':' :;';("'\'i<::o THl mUllirípio de
(mullje·ipio a quP

e qur Il~U ~xP('pder~

'"f·fe
l imj-

8.1 - A ","ntida.d~ devera arres('ntilr~ em cClmplemE'tltaç.3o à sua pro
p05"ta! o quadro (Anexl' \'), pard (I~ fins das al{neas ~, ~~

c. J. e e f do § j!;' dn artigC\ ló. d(l RegulAmento d0S Sel'

:;iç:;s de R~diodifusâ(l. ('Im a redação que lhe fcoi ó'adCl pe
lo Decreto 0 2 QI.837. de 25 de outubro de 1985.

9 - paOGa~!UçÃo

Q.J - Para efeito" de preen('himentt' dC's itens 7 e S de Anexo "
C0nstante do item ant~ri0r. a proponente:

r€ o I·ditall
tes fiKados no 31'tigo 12 do D~creto-Lci nº 2~bl d~ 2& de i'c~crei

ro dt" 100;-" Cusc' -"venha a ser cont eJllpl ada ('om a (lut ol'ga:

bl nfê,nhum !,;ocio integra O quadr·o soci(·tario dp (ltl

tora eoXr=ocu t ~""int e do rol'smo tipo de seJ'v i ço de radi odi f'us';'o. no mun i
cipio de nem dI? ou-

(munici p lQ a qllf"" se refere () Edital)
tr-as empr'esas dt.~ róldiodirusào. em municípios diver'~os< I:ffi exct'sso
a05 limites fixados no a.rtigo 12 do Decret'o-Lei nQ 236, de 2& d'('
fevereiro df.> 1967, mesmo que a pretendent..e venha a ser cont.empla
da com a outorga.

c~nsid~rand~ C' interesse naci~nnl e a finalidade ~ducati

Ta e ~ultural do serviço de radi0difus~o J~ver~ elabC'I"~r

seus programas inf~'rma.ti\"o'.i, cducati\'os «(! ao .... i\·c'l~ bem
c ...'mo a publicidiJde l~C'mercial €' o serviç'" ne>ticios('o.. de
farma a cL'\ntribuir para (I dcsen\'C'lvimC'ntl1 da Kaç~C', atr:'l
v;s do ~rerfeiçoamento integral do hom~m bra~i]eire>.

0bservando, entre outros. os sC'gujnt~s crit~rios:

9.t.l v - rrcfE'rência a temas, autores e intérpret1"5 nacio
nais, a fim de- in-cent:i\'"dr a ('l'iati\'id~dlÕ' d" h(lmí'11l

brasileil'o ~ C' d~spn~Dlvimento das empresas rr~du

t.Clt'as nacionais, r,'m M. ·r.C'on:,.C'qut>nte <'lffiplinçãC\ d~
mercado de tl"ahaIho ligado a t~da~ as ati,'idad~s

art{sticas: -

(Ioçal)

~]l{HO 111

D 1 C 1 A R A ç À O

(datal

9.1.2 - )'t"spcitrl às difel'enciRç~~S r<"gil'llais da I"Ultll,'a
brasil['ira. prl'CUrandl' r~'lari{'ná-]as em :'>.:-u rl"C'-
prio c,"\nt('xtC'l;

n.I.3 - milnllr('llç~C' d(" 1']('vaJ" ~~·tlt'id(\ \·t'ic('o, tnt'r;Jl ~ N
v i CC':

u.I.4 - fid~diçnjddd~ da inf~rmr1çi" (" Dh~~rv~ncJa, n~

publiC'idOlde, dt:' pril1c{ph'<:" ;til7'(\~ i.n ..1io;p~n!'i.á-

",('j::; ~ pr"t.'ç~l" dC' p\íbl i ('<'I f' de" C','n,;umjd~'r.

tü - DISPOSIÇÕES FIK~lS

1(\,1 - (\~ d,'C'umentC'.!> d('v('r~~' sei' Bl-'rt"."t'lltad0!', pn;'("rl'Jlt'i;ilmen
te, rm orig:inai~ l('~hf'i'i fRC'ulTada a l·crrNiuçã" f,~t('\~:

t~tiCil dt'sdt:> quC' as C'L;ricps s<'"jam aut ..... nticadil~ ç lt'ç:i
\'",1:,,;

nts"l ab"joXo óI!oosjnado{s). dil'lgl:1l11'lsJ clil _

d,'(;}êll'il1mJ qU(":

<'lI OitO participa1m) di) dil'f.'c..-àv de out"a ~'nlid;I(..Il'

e:.,;ecutantt· do nh.'smo tipo dt' Sf"T'vit;o df' ,'cH..Iindifusàn no tnuf1iC'irill
dI!:' O(-'ffi de (lul r'il."" t'IDIU"t.'

(municipio a que- se r-f'f(,'l'(-' (I [ditall
de radiodif'1~~0, em mtlnicfpio~ di\('I~n~, ~m eX~esso nos limi

tes fjxado~ no artigo IX do De~peto-lej nº 236. de 28 dp fr'vcl'ri
r'o de lQ67. mesmo que a pJ·opon~llt(.' vt"nha a se" (,;onlemplada rom
out orga;

b) nàu eRW(ào.l nu eXe'rcí,ci() do mandato t·lf~t i ..."u
que lhe(~) assp~ure imunidadf' parlamentar, nem exercelrnl cargo dp
super\"isao ou atisp."i50rarnenlo na Admini~t,..aç'ão PtÍblica, do qual
decorra foro especla).

ANEXO lV

faS5ina~ura de Lodos os dirigentes)

10.~ - ~ ac('itaç~C\ dd5 pr~r0~ta5 n~(\ imrlica'"~ na obrigat0rle
daJe da outorga, p",dcndo o Edital spr ran~elad0 ~0r in
tl·r~'!>:;.(' da .\Jmini5tra~':o. mL'~1i<1nt(! .lt('l do Hini 'ir r,' da!>

Comu~icaç;es nos termos do artig~ )2 do R~gulam~llto dos
ScrvrÇ~s de Radi~difus;D. ~~m qur a~ prDr0nent~~ t~nh~m

Jjreit~ a qualquer reclamaç~o ou lnd~Jli:aç~o.

10,3 - Constatada falta ou incorreç~o na documentaç~o que a~orn

p<lnh,~ a prClp.:'~ta, (\ DENTEL pl'd~rá cClnc('dcr um rl'n=.c d;

ar; 15 dias ~ proponente para supri-la,

10,3.1 - N05 Esttldo~ d0 Amazonas, Acre, Par~, flond~nia

e nos Territórios d~ Amapá c RorAima, exce
ç~o das capitais dos citados Estados. ('I pra:o
poderá ser de até 30 dia~. a critéri~ do
DENTEL.

10,3,2 - Quando o Edital se ,'e·ferir a uma ll'cal idddE' si

tuada na Faixa df' Fronteira, :. para (1 C'umrri-=
menta d<l. exigência for n('c('ssA,rio' o as.~~ntimen

to pr~vio do CQnselho dp Segurança NJC'ional~
o prazo pcderá Rer de at~ )0 dIas. crit;rio
d o DE~TEL.

1 -

(locall

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TLCN1COS

TRA.~SMISSOR PR1NCIPAL

1.1 fabri c.ante:

1.2 - tipo e~ou modelo:

(data)

, 10,4 - Miriistro de Estadç das Comuniraç~es r~der~ autorl:ar
a juntada de d\."\cument(\<::; ao pr(\c('s50 da-", prt"\p(\n~'nt('~

dct~rminar seu rce-studo. .

10.5 - O Ministro dp E5t~do das COIDunicaç;es r~sprva~s~ a fa
C'uld",dc: d~. ve-r'ífic.1da a cClnveniê-nci.1 c', h"Y0tl'd,' pc.~."i

blljdad~ t;cnica. out0rgar p~rmi'i~~o a nlais d~ uma Pl-0

ponente d~ntre a~ ~ue atenderem às prr~C'ntes ~~nJ1ç~~~.

2 - TRANSmSSOR AUXILI AR

2.1 - fabricante:

2.2 - tipo c/ou modelo:
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3 - SISTEMA IRRADIANTE

3.1 -fabricante:

3.2 - tipo e/ou modelo:

~&~OMES DOS DIRE·TÓRES INTEGRANTES DO, QUADRO DE DIRIGENTES fi:l.n fllô - \-:'., ,L "~!
P~ENTt E PERTENCENTES AOS DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS r-~mjI8S1Q .. TlvO OI}; Cffii.~;{:t>'l:
MARIAS NA "ESUA LOCALIDADE.

(local)

U EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: TIltIlNSMISSOA PRINCIPAL

TtlAJtSMISSOft AUXILIÁR

!llSTEMA IRRADIANTE
(data)

(representante legal -)
PERCENTUAL DE TEMPO DE, PROORAWAÇÃO DI"lnrrr.:EfEn~:rrtZ D. YQUClC-

AUTOltES, E IHTÉRPltETE8 NACIOfIAIS, .. .

llXlGlHCIA LIGAI. 110$ 'JlOQJll"AS DI MtÍSICA "OPIJI.U; Nir-.lifO DE I!>l) % D! uúmeeo
I'OPULAJl .""SILEI""

I
~·,TEWPO DESTINAI)O AO SERViÇO NOTICIOSO, DIARIAMENTE,!H nr:LJj~!\@

AO TOTAL DA PROGRAUAÇlo.
(1XIIiJilCIA Lf:O"l: "('flMO I"'}

IIIlJ.R~ZO "DE A.RESENTAÇÃO pnOJETO DE A.ROVAÇÃO DE LOe~18.II ;»......'0: I ..nu) II

CItEPIJllUIJIIT....Tl UoaL)

Me - DENTE!.
RAD - SEA.J
PROCESSO NO, 29000.007186/88-42

1\

fJ E C r:n

de 19Güde outubroBrasília I 04

* r 8 ~jCTO Região Econêmica Lstadual

**Para 9s fins do disposto nc;;;tas condições. ent€'n{lc-se como TC-'li1po
de PrograrnJ.(:3o Diário dE' cmiS.50r3 de r;ldiodi~U3~IO o período de
tempo de transmissão injntE:·TTtl~ltO. compreendido entre' iJ ~ntrad8

no ar da estação. coincidente com o início .de sua rTogr3mal~ilo hi,!
bitua] e o térrnj.no das tran:;m.i~sõ('5 no período. ("oinci<1cllt(."- cnm
o cnC('Trarnent o OCSS a mesma pTogramaç~o.

(lOCAL)

Tendo em vista o disposto no CapftulQ I!!

do ~lanual de Orientação Jurídica, aprovado pela Instrução Interna

n 9 4981, de D2 ,de Outubro de 1981, encaminhe-se o ~Te5ente proce~

50 ã Diretoria Regional do DE~TEL em ~uritiba/PR

que t lhe fará apensaçao das propostas pertinentes e e fetl.n',:\1'"ã <:'5

tudos.

I~PR~ZO "ARA ENf'RAOA EM 'UNCIONAMENTO EM D~FINITlVO OA Eúrwí,;~OII ;"":CUIO: 24 MEUI ) •
ANEXO V

~

fI';lONINISTfllAOOfllES (NATURAIS OU DOMICILIADOS J IINUNIC(PIO DO ~l - '" IT~REGIAO i1'J.
1 ..11 Et:tU;lo4[.II I ou!: CONf"ORNE o CASO - au.ca A,nos "."A Ao 111[.- [DITAL EDITAL"-

NA PIl:5.0'" I
NAT OOM NAT DOM i

!

D ~ÓCIOS COIl IIAIS DE 5% DÇ CAPITAL (NATURAIS OU i I!WUN1CIPIO DO 21 REGIÃO*DO i
DOMICILIAOOS) SE: NECES$ARK) USAR O VERSO g EDITAL EDITAL

I
(""ElHCHER I CU! COIIIl'o.un o CASO - NU"C" ."'aos "UA " IIlS11 i~ NAT. DOM.• NAT. COM.I ••.:•••

"

IIJA ENTlOADE POSSUI OUTRA OUTORGA NA UESUA LOCALlDA- I SI U I NÃO ITlPO DE SEIl'itÇO I
Dq I

~NO"ES OOS .SOCIOS INTEGRANTES 00 QUA~RO SOCrETÁRIO DA ~ROPOHEN-
TE E PERTENCENTES A. OUTRA CONCESSIONARIA OU PERN'ISSIONAR1A t NA TIPO DE SEftVIÇO
MESN ... LOCALIDADE

[Iiretor da Divisão de Radio.ÓifuS30
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"

Dr. l'il'e"\.or:) d<.t Llireloria Rer,ionL! do DENTE L em Cu ri tiba

EndCfOço kua Des~rnbaq:.a,jor Otilvio do Amaral, 279-E-igc-rrilho-CEF'. BOLl30

Ao F'refei lo t'luniclpal dE:' Sa.,L::t TZ.3.beJ do lvai /PR.

Assunto' Edital [..,ara instalaç-.3.o de emi5s~ra de radiodifusão (encaminha)

Olicle n ~ (,8b/C1'h4 Em 30.0~.8ó MC-DENTEL
DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL EM CURITIBA
SEÇÃO DE RADIODIFUSÃO

PROCESSO N2 29000.007186/88

JUNTOS: 2910S.001170/aa

ASSUNTO: Edital n~ 299/88

Pejo presente informamos a V.Só. que foi pub1i

cado no Dlário Oficial da União de 27 do COLrente, o Edital n~ 299/88,

l~eferent-e a l;;;q:.]oraç-âo do servIç'o de radiodifusâc sonora em frequência

modulada nessa localidade.

Outrossim, comunicamos que o prazo para entre-

ga das propostas. nesta Diretoria, instruídas coni a documentação exi

gida pelo edital, terá inicio dia 14/11/88 e término a 28/11/88.

Solicitanos a V.S~. a gentileza de divulgar o

mencionado edital.

Endereço: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Ivai.

87.910

MC/DENTEL

DR/CTA

5RAD
EDITAL N' 299/88

(FM_STA.IZABEL DO IVAÍ/PR)

PROCESSO N~ 29000.007186/88

TERMO DE APENSA9A:o

1\ proposta entregue nesta Diretoria Regiona.l :foi nume

rada da seguinte maneira, observada a data de apresentação:
PORPOSTA"MS' 1 _ IVAÍ EMISSORA FM LTDA.. aFresentada em 28 de novembro

de 1988, protocolizada sob o n 2 2~105.001170/a8.

Nesta dato., npensei ao presente pr-ocesso as referidas
propostas, que passaram a f'azer parte integrante do mesmo, até a ocasião da o~

torga.
E, para constar, lavrei o presente termo, que vai por

mim assinado.

~~~.:bç:~
ALVYR PEREIRA DE LIMA JUNIOR

Assistente Jur:fdico

MC-DENTEL

DR/CTA
SRAI:I

PROCESSO N' 29000.007186/88

JUNTOS: 29105.001170/88
EDITAL N' 299/88 (FM-SANTA IZABEL DO ÍVAI/PR)

INFORMAÇÃO N2 319/CTA4

Analisando a proposta apresentada. informamos que
os equipamentos indicados pela proponente no Anexo IV de seu respectivo
processo, atendem o que dispõe o i tem V dac Condições do Edital.

Curitiba, 05 de dezembro de 1988

'-v"V>1J,-y..eÚ/':-'- .ENG2 'ELO J?SÉ DUDEQUE
Chefe . SRAD-Resp.

PARECER N' 199/CTA4

EMENTA:

Convocação de interessados na execução e exploração
do serviço de radiodifusão sonora em fr-eqüência mo
dulada, na cidade de Santa Izabel do Oeate, Estado
do Paranâ.

Acorreu ao chamamento do Edital acima indicado
seguinte entidade:

= IVAI EMISSORA FM LTDA.

MC/DENTEL

A proponente IVAI EMISSORA FM LTDA., instruiu Sua, pro
posta com os Eeguintes documentos:

FLOl Requerimento dirigido ao Ministro das COIDl.U1icações;
Fl.03 a 13 atos constitutivo5 com a respectivs comprovação de arquivamen

to n13 repartição competente:
Fl.06.oa e 09 cláusulas exigidas pelas alíneas a, b e c do § 12 do art.1 2 do

RSR:
FL15 Declaração firma.da pelo administrador de que:

a)não possui a entidade 'autorização para explorar o mesmo tipo
de serviço, no município onde se pretende instlar :a eataçãc e

Que. não excederá 05 limites fixados no artigo 12 do Decreto
lei n!2 236, de 28 de :fevereiro de 1967, caso venha a ser C(JO

templada com a outorga;
b)nenhum sócio integra o quadro societário õe outra executante
do mesmo tipo de serviço de radiodif'usão, no municipio onde se

pretende ins'talar a estação I nem de outras empresas de radiodi
fusão, em municípios diversos, em excesso aos limites i'ixados
no artigo 12 do Decreto-lei n g 2.36, de 28 de fevereiro de 1957,

ca.so a pretendente venha a ser contemplada com a outorga;
Fl.07 e 30 comprovantes de que a entidade possui os recuraós financeiros

exi~idos.para o empreendimento;
Fl.34 recuraos técnicos: indicação dos equipamentos;
F1.50 e 51 quadro complementar à proposta. conforme item a, das Condições

do Edital;
F1.17 a 20,22 prova de que os cotistas são brasileiro$i
F1.22. _ proVa. de que o diretor é bra.sileiro nato;
F1.26 prova de cumprimento das obrigações eleitorais do diretorj
F1.23 a 25 Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis, Criminai~ e de

Prote~tos de ritulos do diretor; 1

Fl.27 declaração do diretor de que não participa da direção de outra
entidade executante do mesmo tipo de serviço de radi<Jdifusão a
que ae refere o edital', no municipio onde se pretehde instalar
a estação, nem de outras empresas de radiodif'usão, em rnunicipi
os diversos, em excesso aos limites f"ixados no artigo 12 do De
creto-lei n1 236/67. caso a proponente venha a ser contemplada
com a outorga e que não está no exercIcio de mandato eletivo
que lhe ~ssegure imunidade parlamentar, nem exerce cargo de su
pervisão ou assessoramento na Administração Pública, do qual
decorra foro especial.

QUADRO SINTÉTICO DA PROPONENTE

Ante o exposto. concluimos que ti IVAI EMISSORA FM LTDA ••
está apta à outorga objeto do Edital n!i' 299/88.

Esclarecemos qiJe a proponente apresentou a documentação em ordem.

Curitiba, OS de dezembro de 1988

~-~~.
ALVYR PEREIRA DE LIMA JUNIOR

Assistente Jurídico
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De acordo.
À considr:ração da Sra. Diretora RegionaL

qUência modulada, na cidade de Santa Izabel do Iv@L E~

tado do Paraná.

o processo foi examinado pela Diretoria Regi~

nal do'DENTEL em Curitiba (parecer n' 199~CTA/88) e p~

la Divisão de Radiodifusão deste Departamento (CI,espa

cho de fI. 24 c Informação MD n' 04)89). constatando

se ,que a.entidade supramencionada atendeu aos pressu
pos tos do Edital.

Curitiba, 05/J.2/88

~11:6Ú~'ENG2 ELO Jr~ DUDEQUE

Chef'e SRad - Resp.

Encaminho (\ presente proceaso (Edital nÇ! 299/88) e seu apenso à Divisão de
RIJ.~iodifuS30, para prosseguimento~

ESTUDO

SINTlrTICO: No prazo estipulado, acorreu ao chamado
nas a entidade:

IVAI EMISSORA F~l LTDA.

Curi tlba, 05 de dezembro de 1988

CONCLUSÃO: Ante b exposto, está o processo em condiçÕ8S
de ser. submetido'a apreciação do Exm9 ST~ Minist~o àG

Estado das Comunicações.

(convocação de int~re~sados na execução do
serviço de radiodifusão sonora em freqUên
eia modulada. na cidade de Santa Izabeldõ
Ivaí. Estado do Paraná).

1·:C-DC .. 1·~L

D It / C '" ,\

!
.._~

" "Ji'LIE

MC • DENTEL

DIVISÃO DE RADIODIFUSÃO

SEÇÃO DE ASSUNTOS JUR!DICOS/SOU

PROCESSO N' 29.000-007186/88-42

JUNTOS: 29.105-001170/88

ASSUNTO: Edital n' 299/88

INFORMAÇÃO RAD N' 04/89

Em atendimento às instruções baixadas pelo MANUAL DE

ORIENTAÇÃO JUR!DICA. em seu Capítulo III. a Diretoria Regional do

DENTE L em Curitiba procedeu ao estudo preliminar da proposta aprese~

tada p~la seguinte entidade:
IVAI EMISSORA FM LTDA.

tendo emitido o despacho de fls. 24 parecer .n' 199/88 (fls. 25 a 28l.

quando concluiu que a proponente satisfez as requisitos do Edital •.
Ratificamos o citado Parecer n 9 199/88 , . sugerindo o

encaminhamento d~s autos ã consideração do Exm9 -Sr. Ministro de Es

tado das Com~icações.

BraS~-l'" {)i5de~ror~~8~

RBARA MA ~;J;JJJIo~r;.JOS
. Assis ente Jurídico

Il15t~urcil nesta dat~, o rroce~so que rnccbcu o nG

I!lcro2DI09.001170 1~/ne'5tu Diretoria, com. 05 ÕOCl:mentos que ins'i:rl.l<s

,] propos ta dei rYA! _ EMISSORA EM r TOA

p~lr;1 (~XQcutnr o 'serviço ele ra()jodifusão__!?.º-l]orq-,e",m,,--,-F~,,-l _

nos termos do. Edi.thl n9__2ª,ª-.j-ªª.-. l\ proposl:a. compr~c-nM 51

"folh<1G nllr.lcr.:ld<l~ C· rubricado1s.

CURITlnl\j_~_Df.:~e~__or:: !9 88

Dcclilra que presenciei u !nst~urdç.:io dQ

presenle processo c nenhunl'J:'cp.nro tenho
,') f,,?cr.

Diretor desta Divisão.À consideração do Sr.

Brasília, o'b~~ VVVNr..NIrde 1989

ESMERALDA EU~~ O
Chefe da Seção de 5 CE8AR DE OLIVEIRA

PROCURADOR

MC - DENTEL
PROCESSO N' 29.000-007186/88-42

IV"! - EMISSORA FM ••

Senhor Secretário-GeTal,

ASSUNTO: Trata o presente processo do Edital n 9 299/88,

para outorga do serviço de radiodifusão sonora em fre-

e.ntidade. c-onh-t..i..tu...i..da. na 6o.1l.mo. da. eQ.-t. , c.ujo' COf1.tJw:f.:o Soe-laf .:H..

e.ncon.t.'La. a'Lquivado na Junta. Come./tc..i.aR. do E.5tado do Po./uw.J.
t

com

.6e..de na cida.de de SANTA ISABEl., 00 lUAr, fj tado at1 Pl1>l.l1tÚ1.
1

H(!.
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P4a~a Souza Nave~ ng 50, cent4D, Cep 57 910, na condição de IVAf - EMISSCRA FM LTPA,

ter promovido a inclusão da respectiva emissora no plano Mi
nisterial, e patrocinado as providêncins para abertura do

CO~'tAA'lO SOCIAl.

competente Edital de concorrência, ha6<'/:.·Lta.-.b ~ ao Se!Ll'.i.ço de.

Rad':od':1Íu,Õ:o SOlloJta 'm fIlEQ.ufNCIA NOVULAVA - FN,pJtevüt:o paM

ope~a4 na c.ldade de Santa l~abei do lvaZ, Ehzado da Pa~anã

J'to.& tc.'/..mO-5 do Editaf ng 299/88-GM, do M..tnl6tê'!!.,tO da6 Comu.n..tc.a.

çõe~, p~bl~eado aa Oirrft..lo 06icial da. União de 27 de scxcmb~o

de. 1 988, e. c. u.mpJr..e-.th e., na opo1l.i:u..I1.J..da..de., e.ncam.tl1haA: c. .6u.bm!

~e1t ã. e.6cJ!.QJ[ecida. a:pJtecia.ç.ão de VOll.6a. Excelência. tua pJr,.opO.bta.

v.i.,óa.ndo a logJr.a.ll o ato dr!. outoh..ga do ve1c.u.lo em c.o.u.ôa., .6t.Lb-6~

diada. 6undame.nta.E.me.nte. c.om o c.onc.e..ito de natüJr.e.za le.gai pe.h:t~

Âp1l.ove.ita pa1l.a. ma.l1...tnQ.llta,h ao em.iuente A{..tI1,(ôtho de. E.ó.tado da!.

Comunic.aç.õe.b.
1

o apJt.e.ço e. a ef..e.vada eOrtlli..de.Jr.ação.

OA CO~STITclÇÃO E TIPO SOCIETÂRIO

b~a~i{c~~~, ta!~dr, S(~L'tl;tlti~~o de Ju~t~ça,

J:.C.b(Ç(Clitc e dc·rr.i.r..i.'(.i.adr.· uá. c'[dadc de. SA1.'TA
7illEL~"DO-iL~·:-·f~.t~dcl de' Po. 'u;Ulé., ã 'Ruc.~

Cf:~a lbaf:>c.t nr 1 370, pc,.o;.'tado/1, da Ccduú~ d~

ldc.l"it-idadc., JW. 11(' 313 655, t!.x)Jrd.i.da pc.('a S!

cl1.C'ta1l-1a. da Srgu.'lIH~ça T'úb,c<'ca de' E.~t(tdl~ de

Pa'an~ c. do eIC. ~ç 1J7 667 829-68 ;

SANTA ISABEL PO IV~r-PR. 12 de Out de 1 988
OPILON PE OLIVEIRA LIMA

b~aAileiA~, ca6ado, Co"tadv~, ~r5ide~te c de
rli.lc.i('iadC' na c-idade de. ~,L- E~tarl(1 dC' P~

Jtaná, ã: Rua Tõ.{uú, 11\']54, jJclfJ.tad('J[ ria CéduJ.:.n.

de 1de.Ht.ida.dc, RG. ti\' 636 950, eXF'rd-irfa pl!.,fa

Srt~cta~in da SCgtl~nllça P~bllca do E~tadr do

Fa'Laná e do CiC. I1Ç' 107 599 739-00 ;

IVA! - EMISSORA rn LTDA., -

~ostulante do Serviço

MINISTRO PE ESTAVO VAS COMUNICAÇOES

POUTOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

de Radiodifusão Sonora em FREQI1ENCIA MODIllADA - ~ nos

termos do Edital n9 299/88-GM, do Ministério das Com~

nicações, publicado no Diário Oficial da União de 27

de Setembro de 1 988, destinado a operar na cidad.e ·J.de

SANTA ISABEL DO IVAf, Estado do Paraná, encaminha docu

t".. ab~.('c.~r.C', ca~a.ci(·, c·· llt,1 dc'·'i , -'i('!.>~dc:'ntc c d~.

m~c':{~.d. na c~dnd. d. SA~TA ISABEL VO IVA1}
c~tadc' d,' Pa~.al1ã, li À,\'cI11rfa r'i('~{·r!\:l1tC. l'a.~

fia~ !o 'd' p(:,~tadc·..... dlt Cêdufa de lr!('11t.(·<!"~d("~

J:~. ,;\ 3 37~ &g~, ().r·tC!~r.'~· peta SC'(1·.('~r.".;r..

dr. Sc~u~all~~ r~~i«(~ ri!· E!tad~ rir rn~~I.~ L

i!~- ele. ,;\ ~t; c!o: ~::-:= ;

~Ll'~~,\ \,\,;:J; /7JP
/:,:" r.~,:.-.d}\\.)'- 7. /r'nl

Iv~t - EMISSORA 7~ LTDA.

fPNO ROORIGUfS PA SILVA

COMUNICAÇÕESDASMIKISTtRIO

CC:lTRATO SOCIAL
COIITRATO SOCIAL

1 - Arquivamento : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO CL~ l'Sl'LA I
=;:~;;:;.::c==,;,

(Cont.: )

: 412 020 104 00

3 - Sessão : 05 ... Abril 4e 1 ".

.. t.~l.,4tfCI"'. (~~.::4l". J-uf:.!t"'.êl2i. 1:\:~(di:.:tc e
,::~•.üa<·dc " .., ü'::,,,h d, Sll~r., 2.SUfL ~C

2~.'. [.t.do do r.~dn~. a ~u.. r.i.cc •• l.~
~r.\' , ·'51. "",(.,,(,~ d. ('d.... de lé",,~{
·da~i. RG. ~r's'o 90~, r~rrdi~a pela SC('ct~

.'t·.(d dft Sefõ/J. ... a:uça .Pút·t.ica. d" EetadC! de- T'n.1I.1t

ti" e de ClC ••:\ 107 ;;8 349-87 ; •
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IVAI - EMISSORA FM LTD~.

b~abitei~~, ca~adoJ Crme~c~an!Q,.c!idc~tc c

d.m;c;t~ado na cidade d. SANTA ISABEL VO.
lv~f E6tadr de PBh~"~) i Avc.:id~ Gu~tavr

BIl..{'9:.9ãr nr J 1[,0, ).,(·'>.tndc,t da ([rJul'a dr

ldC:Ht.idad~, RC::. nl~ Slí 457, ~%I~cd;da ,;.(:.{'c.

Sccnctallia da Srgu~al!ça r~tlica dr [ttadc

do rtl.'ta.~,ã c dc' Cl('. d' 126 q39 !1ZÇ-i;.

c O N S T I T U EM,

C·T,tre si, e na ITir>1!,or

forma êe direitc, ~(h:-jE:JacE· C()JTI';:rci~~ :-'='~

cotas de rC5~~~s~bjJld~de ]imit~6a, ~~J~5

no:çóc-ios, c-onêi;õ(;!; "tE ..ç,bl·is::açõe~ _<:,~r~[' =-!:.

OlÔOS êxpress~"·':O';f.. ;. e 1as d:. s-Í'oc"., 1"';: f' !-' c:::
~ue € oLJ~too r'/~ '- I' f'

/:5, \ \~ o ~/ /j" l''.' ,;,0'0 . ,\,,1" \ I";
-i"·r.l-~' ".~ / ",

. ~ \J .... . \..

%v~1 - EKIS~ORA TM LT~~,

CONTRATO SOCIAL

CL~t:Sl'l.A II;:;::-:::ce=======:==

CON1'R1ITO SOCIAL

DA EXTINÇÃO DA SOCIED~DE

Por consenso unânime dos sócios, ou por qualquer o~

tra circunst5nciD, D Soclcdl1dc podern vir i'J. ser d!~

solvida, e cujo ato jurídico se assentará em fUndamE~

tos legais pertinentes.

DAS OBRIGAÇOES LEGAIS

19.- A Sociedade se compromete a, investida na condição de

Concess1onária e/ou Permissionária dos Serviços de R~

diodifus'ão Sonora em geral, - a nã.o c6etutth cttlaCt(uc/l.

al~e~açio em ~~u Co.tt~ato Social 6em que tetlha ~idD

p'Icvla, plena e í'egafuH':llte autú1,tzada a. ~(tzê-4:op /.lc{lo
Uilli..&j:elt.i..o da.b COlllulli..caçõc6.

DA NACIONALIDADE

19.- 1\ Soci€dade terá cpmo d€:nO!hineçào social

UIVAr - E~ISSCRA FM LHA".

19.- Os cargos de Administradores da Sociedade serã.o e:üõ!!

cidos, obrigatoriamente, por brasileiros natos. CU~

prindo disposto no Paráqrafo Onico do l\rtiqo 49 (gUdE

to), do Decreto-Lei n9 236,de 28 de Feveretro ele 1957
0

29.-

39.-

Adotará, nas irradiações àG nóture2a artísticê
r

a Ex

pre~são de Fantasia

UIVAr· FM STEIEO".

A sede e o foro juri'dico da Sociedude é a cidade de

SANTA ISABEL DO IVAf, Estado do Paraná, Pra;a So~

~a Naves nQ 50, Centro, CEP : 87 910.

o quadro do pessoal será constítuido s~m9re

e necessariamente de, ao rne~os, de dois ~er

ços de funcionârios brBsileiro5 natos.

IVAl - EMISSOR!. FH LTVh,

49.- O p~azo de duração da Sociedade, por deliberação unª

nirne dos sócios será por tem?o

1 N D E T E R M I N A D O.

CONTRJlTO SOCIAL

CLAOSULA VI!
:::0=============

00 ~ITAL SOCIAL E SUA SUBSCRIÇÃO

DO OBJETO E COMPETt~CIA

19.- A Sociedade visa prioritariaMente a execução ô~s S@E

viços de Ra6io6ifuR~O Sonora em oera), 'inclu5i~E de

Sons e ItT.211:Jens - TELE~;J.S~0.,: urr.s V(?2.:i,l"'::.\·E:..~,):ic."';"_ El":". o~ -_~

torgas do Minist&rio C3~ Cn~unicaT0e~.

O CAPITAL 'SOCIAL € de CZ$ 1.500.000,00 (Um milhão

nhentos mil cruzados), rc~rcscntado pot 1.500.000

milhão e quinhentas mil) cot<l~, no valor nominal

rio de CZ$ 1 ;'00 (hum cruzado), com D., !?articipilÇZio
sócios a sab~r

c qu!

Um

unit-ª.

dos

2fi'.- Poôcrá habilitar-se a Cô'êit::-ds ôos rc:.sp(-ct~\'0~_.oSfr,r:'l.

ç'es em qualquEr parte- do Estado ou ào FaÍp-', i-(;-s:?!?ft.~

dez os limit~E contidos no Art~go 12,.dG ~~2r~t:-:ei

nÇ, 21~, ge ~~ de r~V0r~\rC Ô~ 1 ~(~.

:';:.--- ) ','

'':'~~:;:)jY~//1/
~=:::: I:! I .1

-/ .

5OCIOS

AVAO VE AlNEIVA RAMOS

OVllON VE OLIVEIRA LIMA

E,VIIO ROVRIGUES VA SilVA'

SAlVAVOR OLIVA

llUSSA SAlES

TOTAIS

N9 COThS

300.000

300.000

400.000

300.000

~

1.500,000

CZ$-1JIIlDI1ES

300.000 p OO

300.000,00

400.000,00

201J.OOO,OO

1.500,000,00
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IVA! - EMISSO?~ FM LT~A.

00 Cl\PITAL SOCIAL E SUI\ IN~'EGllI\LIZI\ÇÃO CC~-r!U>.TO SOC:A!.

DA ADM!~lSTRAÇXO

1<;>.-

2<;>.-

'Cada sócio integraliza, neste nto, em moeda corrente n~

cion~l 50% (cinquenta por cento) das cotas 90r ele sub~

critas, perfazendo ao todo CZ$ 750.000,00 (setecentos

e cinquenta mil cruzados).

Cada sócio se obrigü integralizar 05 demais 50% ci~

quenta por cento), igualmente em moeda corrente naciQ

nal, ou seja em CZ$ 750.000,00 (setecentos c cinqucnta

mil cruzados), na data em qu~ o Ministério das Coml1nic~

çôes publicar no Diário Oficial da União o co~pctcnte

despacho, - ~c. a Soc.i'!dade 6u-,..'t ÚII.'l!6t·ida na: úutoJllllt d('~

","".." ,"M.'""'(f' :'":"·~l._.~/_ ~ "~

19.-

2Ç,-

5;=l;:di. d. ex·:-r't..'c-r as fun.;,:.C's \~(-;

r ~rr?~ssnào n(~t~ ê~C

OPIlCN tE CLIVE;R~ L:~~.

Cornr~et..e-lhe representar a Soçi~da.j<;, er.-. q-..::isr.;u.:cr de

suas rnanife5tdçõ~S como pessoa jurídic~, nos direitos e

obrigações ãecorrentes àe toàos 05 5~U5 n~gõcio5, incl~

~ive em Juizo e perante os Poderes Pnblico~.

IVAl - EHISSORA FM LTDA.

CONTRATO SOClJU.

3<;>.- Fica 'expressa e terminantemt:nte v:d21do éJQ~. adJTinistI\ad~

res, o uso ou ern?rego ca razão social em n~gócios ou

transação estranha ao objeto social ou E" fianças,

avais, endossos e abonos de favor ou a prática de quai~

quer atos pDr sua natureza gratuitos, :3ZJ1\,:."t'vlàenteme!:

te, se essas garantias foreITl impcstas ã S,:,·ciG'caãe, como

condição neces5~ria à r~a]jzação de çODtr~t0s e dem~is

opera~a~s de sua conveniinçia ou int0reSs~lr0Sr~nd&ndo,

sem[,)re, o lri1n5<]rCSf.Or e';)E itf('[.C"f,t C-S :.'I(-çc-i t':"s, !'O);;;S

s"anções civis e crirr,ir.ais CO;:-'l:-•.'lCàS E;<lT: JE-i.

00 ClIPITlIL SOCIlIL E SUlI IN~'I~GlllIloI?lIÇi\O

CLI\OSULI\ VIII
=;;!"==~;:=========

(CONT.: ) o Dlretor-Gtr~nte, di5?e~F}6~ da ~rcstê~~~ ~é ~êu1?Or

a t.itulo àc pró-labc're, p')tk~'5 ret~r;,!' f"'·'·".r,".:~]"''::r,";c' urr.a

qu.antia cujo valor 5~rã í:':-:Mio e lc";õ':':" ,-. 6~::,;:,tC' da co.!:

ta "Despesas Gerais", cE:rltrQ COS lin.::.~c!~. :J·~-:::r:'jt.i,-i~·5 ?~

la ]~gi51ação em vi~0r.

De acordo com o 1\rtigo 2Q "In Fine", da

Lei nQ 3 708, de 10 de ~anp-iro de 1919,

a ;:-a-s,pollsabilidadc de cada sócio será
li 111 i t(ldn 'lO totfll do Ce:tPi ta} SocL~1.

D/IS COTlIS E SUA INDIVIDUlILIDJlDE

~s cotas em que se divide o Capital Social são nomi

nati~as, ~ para cada, uma delas, a Sociedade só rcc2
nhece um unico pro?riet5rio.

COl(7AATO SOCIAL

DA INALIENI\BILIDADE DlIS COTAS

o e>:f-r\."icio êl;; caHi .... ; CI2 C:-:"'rt:'r,t~, :- :",~.:.i;.ri:le.,:..!' (c~s) I 1..9.
cu~or~~ c ~nc~rr~~~~çs Õ~~ lr.stôl~;õ~s t~~niC~5, ou
êe T,,-'S'por.sh·CdS ?'?la e.:r:ier."':.õ·;-:3.c i.:,-::-:-:,:tt.::;l cire-ta ou

ine i n::·t a"E :-1";0 d~· ..~~.::.,.... ,r,: ~t. r ~.~·::-c f.::. (. ;"'L: .-::. -;.: I st' rfi ç'o.!:

fiado ~0r~~:~ a t~t~~:~~l·~S ~3~~~

19.- O sócio que pretenõçr trQnsf~~ir =~3: cctas àeverã n~

tificar por escrito a Socieàa6c, c:~Lri~ina~ão-lhe o

DA CESSÃO E T~~srER!NCIÂ DE COTAS)

A titularizagão do Capital Social, em sua totalidad~

será fei ta ~empre c.:- nome de brtlsilciro ni'llos ou na

turalizados, e SUaS cotas são expressamente, in~lie

návels e incaucionã~eis, quer direta, ou indiretümQ~

te, a estrangeiros e/ou a pessoas jurídicas. -

As cotas sociais Q todos os direitos a elas incrcD

tes, são declaradas impenhoráveis e não sujeitas à ~

xecução ~or dIvida de qualguer naturcz õ de ~cus titu

lares'\1 I \

(~. )'
r \

(

í.

19.-

29.-
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29.-

39.-

nome do pretenàente, o valor e o fJr3:zo ck ?~'~iJar-lento ,

para que esta, através de seu sócio exr:rçi:l. ou renu!!

eie ao direito de pref~rênçia, faz~nõo-o dentro de 30

(trinta) ài3S, contados do rec~bipento da notificação,

ou em prazo maior, a crit&rio do s&cio alienante.

Decc.,rrido es-te prazo, 51?m que seja exe:Tcido o direito

de prc;fC'l'('onci.,', as C'(,t<l~: pç,~h l:ir: H'r llillls.;('nd15 ,lU

?rete~dente inàicado.

Fica ajustado que aQ sócio que se rE-t,irõr ca'!:..(:rã o va

ler das cotas integralizadas ~ refr(S0~tativas de seu

capital social, j".... i5 OS, lucr.:'~ 2.:-J-"';:-?''J:s 1;-:; Ba:anço "6

previanl!'ntc:: apr'ovaêcs pelos 5,5=1('-$. (o :'.;'?i:::-,,=rft.:: !:,r:râ

efetuado em 12 (dc'2e) }<1f.;SQ!", .::tr':::YÉs õe :~el"Ce-~a.S JTlE'~

sais, iguais e ·sucessivas, ~crc'~clé~F a~ j!iro~ de l~i.

I,A! - EXI5S0RA FM lT~A.

f.OS":"R\TO SQCIAl

IVA! - E~:SSCRA r~ LT:A.

CON~i'J\TO SOCIAL

~~~~~~.~===~~

DO !A~S;O Gt~~L

o E..:lluliÇ"D ra.trir..::mi 1"11 sc.-rS- Et' "',",~·rê.::Jc ar:u:'.!lrnentc. C:lT. 31 Ôl?

D·;;:er..bro, e cs lucres )!ql.,;;~:'';: ~':':":=-~1r>:~=. p(:rrr.,:mecC:K"â'.:r 'i:t:=!::

-,.....:rã!:"ia:-r.-=:-.t.ê r.a conta ce: ;;'::E-':;:-'.';' :-J2;;ra nUn,~nto de co3'!Jital,

0'1.: s~~.i1.:i:'-, ~ cs e'\'(;n:uai~ ;·l'c:.-.:í.l(·:;; n,;, C"C'nta ôc rrcj\,;i

~cs a R~~~~~I~r, ou ~J~l:a~, ~~,1~a~~0 ~~Q a~corr&r c ~r~

2~ co=~~~sat5rio ~'revi~tc ~~ :~rJi:6~~C vi9anto eo I~~~~

to de ~e~~=, ?~õ~nàQ, lÇ~~:-~-:~, ~ Juízo ~xç]usivc ca
b6r~~i5~ra7~o, crit&rlc p~~:~l~~ sc-r,t"tal ~u p~rc~al~~~

te, à:str~:Juiõc l:nt:r;; cs S:':"1í":, r.ê 1Õ"~-:ata pr(J?c,rç2.c 6e:

su~s cot~s de capitnl e!cti~a~~~t~ jnt~gra]i~~das P pro

rata tcm?c,ris".

~~~~~~~=;;;~;~

DA ELElCl\iY DO FORO

Qualqu.er ação fundada nest.e- Cm',tr;;;l.to Selei a1 5f::X'a r"li:'0pó§.

ta no Foro desta Con,arca, que fica cl"ito, desde jã 1 él

SIualquer outro que tenha ou \"~r.ha a tC':x dir(:ito,por !f'i:âS

privilegiado que possa ser.

CLAUSULA XVI I==",,..,,,,===,,,,,,,,======
DE CASOS ~~O PREVISTOS

Os casos DIl'.i tidos no presc-r:te instrurl.::nta St;r:1D :reçliàe,s

?€'105 dis?ositi\,('ls de que tratarTl :::'I T..ei r:7 3 JOR,àr: 10 de

Ja~eiro d~ 1 ~19, c Lei n9 , 726, da 13 de Julho d~ !90~

a c\Jja obs.er\'ância, be-n, CC.!;'l:' ço: tn~i?s Z~ n:f.:S d..~r.;~,j:: Cl§!!

sulas, se obri9~ru os S~CiCE,

XIV_.
DO FALECIMEN.TO F.(O~ ISnRDIç:&.O

o s5cie-cc:tis~a OVILO~ DE OL!VEliA LIMA, 0r~ icves~i~~

na fu~ç50 d~ Dir0tor-Çsr~n~E,

XI (õf.:ir:-.a Fl'ir.I-?.ira:), .1;s:.:r;: a

Ç'é.>:'lC'S e ',:;:.:-:--aç':1r.'5 CE 0)::;'':f:'',: :r':··;c.!'c· di'! '-::'l~l;;:;:;·:,:·,::,

19.-

29.-

o f~l~çi~~nlc, inteldiç~c ~c i~~~ilitaçio ~e qualgu~r

àos sócios rl~o disf.olvera., r,':-c~s;'€:lrio?>r:I;::Tlte?, a Sociec~

êe, i'JCé!"l:j;: :-.EI':s~iTOS ou C r;::rt:~é':d·.c:1te ].C:''']a1 nOJ7l!;~

do, 5tl'!::-r(lg.;.~;:-S nê:'lS àirf'itC'5 c: ('::'riç:.:~;õc;; do"'de C1;

jos", interc:.t.c ou ir.úb.:i:ii":.:5-:, POÕ':flâo nf;!la fazere)';';

se repr&sentar, enquanto i:l~ivisc o Ql}inh~c r~spect!

vo, por urro centre eles de\'j :::?7.-:::r.te creõe!'"lci ~oo pE'los

ôemals.

Meàiante consenso Qntrc ~~ S5Cl~S s~?érs~itcs, os heE
dei.Tos ou 5uc"es.sorc;'s pode::rãC' in~:es5ar rir. Socieàaâe,

caso não haj3 impeditivo legal qt.:anto ~ sua capacic12,

de jurídica.
.PROCURAÇÃO

===================

f..i.can' ~acl.«t(1d"~J 1Il'~{:l.1 ~C' éJ:t("j',d';'l{'ll~l"

CI~.t ... C {'!> b;:'C.{Cb (' h{,:r.c~·':r·~, l:I.'':''~ CCI.

d.f.çru· de ':'ll:}r..I)'CI;~( I :.".':. l·., I ~[' 1.·('I~.;.•i,1l

Se herdeiros ou sucessores não à~sejarem continu&r na

Sociedade, seus haveres serão apurados Grn Balanço l~

vantado especialmente para' l?sse fim,~ e ser~o p'agos ew

12 {doze) m~ses, em parcelas mensais, iguais e suçe~

sivas, acrescidas dos jures de lei.

39.-

• I ~ r •• : • - .' I' I' l~ C ( ~.

'IVAI - EMISSORA FM LTDA., -. entidade constituj.da na. fOE

ma de Lei, com sede na cidade de SANTA ISABEL DO IVn!s E~

tado do Paraná, na Praça Souza Naves n9 50, Centrof CEP;

87 910, cujo Contrato Social se eneontr~ na Junta Comerei

aI do Estado do Paraná, neste ato representa por seu Dir~

tor-Gerente e sócio ODILON DE OLIVEIRA LIR~, brasileiro u

casado, Contador, residente e domiciliado na cidade de

LOANDA, Estado do Paraná, ã Rua Tóquio n9 154, portwdo!"

da cédula de Identidade, RG. n9 636 950, expedida pela S~

cretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do

elC. n9 107 599 139-00, ~omeia e constitui seu .bastante

procurador Ct::5AR DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, ":'l.,::n."8s!

rio, com escritórios na Av~nidados Jamaris n9 56~, na c!

dada de são Paulo, capital, portador da Cédula de Iàent!
dade, RG. nQ 9 711 850, da Secretaria de Segurança l?úb1i

ea do Estado de são Paulo, e do CIC. n9 085 57B 888~7~Q~~
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tDrg~ndo-lhe os poderes necessários ~ar.a representá-la ~~

rante o Ministério das Comunicagôes, seus õrqãos subord~

nados, Diretorias do DENTEL, 90dendo, para tanto entregar

e protocolizar propostas de sua habilitação a editais de

concorrência do Serviço de Radiodifusão Sonor~ em geral,

assinar quaisquer documentos de~orrentes, receber e re~

ponder ofícios e notificações, e, enfim, ?raticar a todo

e gualquer ato para o perÍeito e cabal desempenho deste

mandato, inclusive supestabelecer.

a)

b)

c)

d)

RELATIVA AOS S~CIOS-COTLSTAS

Adão de Almeida Ramos

Edno Rodrigues da Silva

Salvador Oliva.

Mussa Sales

CERTIVÃO VE CASAMÉNTO, e

FICHAS VE CAVASTRAMENTO

1 988. I em .tll.ê6 v.ia6 J.

MINI8TrRIO DAS COMUNICAÇOES

IVAI-EHISSORA FM LTDA.,

Dire-tor-Gerente

IVAf - EMISSORA TM LTDA., -

1 988.

represen~ada le8almente por seu diretor abaixo-assinado,

candidata ao Serviço de' Radiodifusão Sonora em FREQutN

CIA...MODULADA - !:!:!' nos termos do Edital n9 299/BB - G11,

do Ministério das Corninicações,

D E C L A R A QUE

1 - N~o po~~u~ a en~~dade auto~ização pa~a eXplOftllft

me6mo ~ipo de ~ckviço no Municlpio de SaK~a l~abel do

candida~a ao Ser

viço de Radiodifusão Sonora em FREQutNCIA MODULADA-FM,

nos "termo.s do Edital n? 299/88-GM do Ministério das Co

municações, faz juntar a documentação,

RELATIVA AO S6CIO DIRIGENTE

- ODILON DE OLIVEIRA LIMA

ólxadolJ no Antigo 12, do VeC!Le.to-LeJ.. n9 236, de 28 de. Fe

Ivu, ELJt.ada do Pa!Laná., e que. não exc.e.de.Jtã. OlJ'

2 - Nenh~m dOlJ lJôtlo!J in~egfta o QuadJto lJocietáJtio de o~

tJr.l1 execu~an.te do melJmo tipo de lJe~viço de RadiodiÓUbào,

no MunieZpio de 54*14 I44hel do Ivai, Ebtado do P~ftaná,

nem de ou.t.'ta.ó -e.mpneba6 de. RadiodióUllâo em MUl'l.iclpioh d~

·veJr.lJoó, fem c.xc.e..6IJO aol:, .U..mite.& 6.l.x.a.do.6 no AJl,t;:.~o 12. do

Veetr.e:to-Lei ItQ 236, de 28 de Fc.ve1t.eJ..!lO de. 1 967, me6mo

que a p~etende~te venha a lJe!t. c.ontempiada com a outOftga..

VCfteikO de 1 967, calJo venha a ~e4 con~emptada com

ou..taJr.ga;

a

Ct~tidão de Cahamênto

CC4Lidão dO(h) Ca~tõft}o(~} de P~O~Cb~Oh

- Ce4~idão de 'Vi~t4ibui~ãD da Va4a C~vet

- Ce~tidão de Vi~t4ibui~ão da Va4a Cftlminal

Cell..t.idão de QuL.taçqo com a JU6.tiça EleL.to~al

- Vcela4a~ão lndiv~dual

- Fic.ha.ó de. Ca.da.6.tJt.amento (em tJLê.6 vi.a.ô).

SANTA ISABEL DO IVAf-PR, 12 de Outubro de 1 9BB

Diretor-Gerente

IVAf - :EM1SSORA rn LTDA. ,

IVAf - EMISSORA FM LTDA., -

candidata ao Serviço BAN CO Estaão do paraná

N9 DA CONTA 3701-5

IMPO.RTÂNCIA CZ$ 750.000,00 ( sete=tos e ci.nguenta

de Radiodifusão Sonura em YREQutNCIA MODULADA - .~, nos

termos do r..aital n9 299lS8-GH, do Ministério das Com~

nicações, faz juntar a documentação, DATA 18/11/88 mil cruzados ).
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lVA! - E!lISSORA FH LTDA., - 3 )

candidata ao

Serviço de Radiodifusão Sonora em FREQU1':NCIA HODULADA ' 

~, nos termos do Edital N9 199!88-GM, do Ministério das

Comunicações, publicado no Diário Oficial da União de 27
de Setembro de 1 988, faz por encaminhar a competente

11 DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS Tt:CNICOS I! fins de operar a ~

missora, se investida na outorga, observando as caract~

rísticas técnicas, a saber:

4 )

Pot~ncia de oper~ç;~ do transmissor; 1,0 kW

Eficiêncin da linha de tran~mi~~~a: 85~

P ERP "" 1,0 x 2.1 x 0.85 '" 1,785 ('.t~ ou 2.51 dU!.;

Altura 0(c~ivR da ant~n~: 60 metros

OBSLRVAÇÃO: A altura efetiva' do sisteffi3 irraJiantQ.

hipó-t'f_.se de instaL~ç~ü, não s~:ndr)

CIDADE
ESTADO
SERVIÇO
CANAL

CLASSe
F.REQutNCIA
HORÂRIO DE FUNCIONAMENTO

SANTA ISABEL DO IVAf
PAI,ANÃ

"FMIl

268
1IB"

101,5 11Hz

Ilimitado

Dí",!âncin: F(SO,SO): 12,ll km

foi ba~\'ada

compromissú da entidade

c(ctiv3 dr 60 m~tr05.

insl.aLoção <llt'Jl'"3

2. Apresentar, a seguir, histórico de todos

05 materiais e equipamentos técnicos que p~etende uti1i

zar e destinar quando do funcionamento ffsico do veícul~

'1RANSNISSOP..:

'Fabrican~e: BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA.

tlodC'lo: FN 1000 A

•
SANTA ISABEL DG IVAf-PR, 12 de Outubro de 1 988.

Pot~ncia de sard~:' I~OO waLts

C~digo de homolQgaç~o: 0493/87

',\NTENA:

FDbric~ntc: TEEL TELE ELETRONICA LIDA.

Hodelo: UECP 4 L

Gonil0 em po:~ncia: 2,') V8ZQS

lmpcJância de entrada: 50 onms

DENO~Sl'RAÇÃ(\ DE RECURSOS TÉCNICOS l'i\RA EDITALUl::

CUNcbRR!~C)A PUBLICA DO MINIS7~RIO DAS COMUNICAÇÕES.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~;~:~~~~~~~~~~~~~

ED]T~L Nº 299/8a

LINH." DE' RI\DIO FREQUÊNCIA:

?~bricante: KMP • CAnOS ESPECIAIS E SISTEMAS LTDA~

Di~ri-o Oficial d~ Uni50 de 27 da s0~cmbra de 19~H n~Hl,-,lCl: r,F 7/8"

Localid3de: SANTA lZABEL DO IVAí

.Imped;nci~: '0 ohms

ECicL8ncia da linha: 857,

PARANÁ

ai.endf:ndo

inst"larn

equipamentos especificados r.lç!:l:ç

proponenteentidadeA

6 )

d('monstr~tivol dando prpfcr~ncia aos'cqUip~rn0ntQS dr

f .. b~ir.:ação n.:lcional, e respeitando, regi.:lmf.'O:{'.

normas técnica~.

r~ ~.~~~. ~·~I. ~~! I~~~
.C:ln:.l:.26,.

C,l.1 ••e; e·
Ff' ....'1n~n~'i:lt 101'.5 fito:

Cu c' PRoi I SS IOllAL ilAR ILI TÁDO'
•••• •••••••••••••••• D •••

COntar do ,c~~tro da cidade, abscivando a pnssag~rn do

COtltorno d~ 5,0 mV/m pelo centro da cIdade.
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r R °G R A MA ç Á ° DECRETO N' 50 929 de
OS de Julho de 1 961

COJth1..deJl.a.ndo ba-h.ica.me.t1..tc. o mêJt..i.to e o

objetivo cultu~al e educativo do Se~

viço de RadlodlóUhâo;-

COIl.6.i.dc.Jt.dndo .6eu e.xc.1te"Zc..lo
ma.~h alto .inte~~hhe hocia!,

.:ta.l.me.nte como .ln.õiJtumento de
ção nacional [ ~~hpe..ito «h
deh eonót~tuldah;

como do

lÍundamen

.in.teJt.~

auto1Lid~

DECRETO N' 52 795 de :
31 de Outubro de 1 963

DECRETO N' 236 de :
28 de Fevereiro de 1 967
Artigos 11 e 16, 55 I' e 2'

NO~'~S APROVADAS
~IC n' 055 de :
25 de Janeiro de I 974

MC n' 052 de :
24 de Março de 1 983

candidata ao Serviço de Radiodifusão em FREQUENClA 1·:0DULADA
(F?,!). destinado a .operar nos termoS do Edital n' 299/88, do
Ministério das Comunicações, publicado no Diário Oficial da

União de 27 de Setembro de 1 9~8.

COM PRO M E T E - S E

A

1 - Elaborar seus pro~rama5 de naturc::.n I NFOm1ATIVA,

EDUCATIVA, !!OTlCIOSA, AO VIVO e rUBI.IClDADE CO
~IERClAL, com O teor e a finalidade de contr!
buir para o aperfeiçoamento cul tural de. nosso

povo.

2 - Dar preferência a temas. autores e intérpretes
nacionais, a fim de inc~ntivaT a criatividade

do homem brasileiro e o desenvolvimento das e~

presas do País~ com a consequente ampliação -do
mercado de trabalho~ ligado a todas ativ~dades.

3 - Respei~ar as diferen~iações regionais da cult~

Ta hrasileira, procurando relacioná-las em seu

próprio contexto.

4 - Instituir a fidedignidade da fonte de inform~

ção do fato antes da emissão da notícia, e De
servância, na publicidade, de normas' éticas iU

dispen~ãveis ~ proteção do público e do consumi

dor de um modo geral.

F..lI1(t.eme.)lte.~ a plT.o9Jr.a.ma..ção, e.m lua. abJLa.n.gê!!
ela., deve~ã a..tende~1 po4 i~ua!, e exp~e~h~

men.te, ã~ di.h.po6i.ç.Õe.~ d06 .te.x:tOIJ le!jlt.t.!J e
d.i.piomah a que he JtetleJtem Oh/Oh :

PORTARIA ,NTE~IINIStERIAL

~IC n' 568 de :
21 de Outubro de 1 980

DECRETO N' 91 837 de :
25 de Outubro de 1 985

** E de outras eventualmente emanadas do

Ministério das Comunicações e
de seus demais órgãos, e

pertinentes ã matéria.

DO SERVIÇO NOTICIOSO

1 - ° inci.o 3, do Art.67, do Decreto n' 52 795,
de 31 de Outubro de 1 963, que instituiu o
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
RSR. fixou o limite mínimo de 5\. (cinco por
cento) da pro,ramação diária paTa a transmi~

são do Serviço Informativo.

- A en.tidade l lJe inve4~ida na.. outo~ga

ph~~endida, de~tina4ã, dia4i~men~e,

um mZnlmo de 15% f quinze. ~Olt c.ent:o I
e ~ua p4og4amaçâo globat~ âh

i44adiaçõe~ de c.a4á.telt
genuinamente NOTICIOSO.

PRAZO PARA APRESE~TAÇW no PROJETO

T~CNICO DE INSTALAÇÃO DA E~IISS0RA

Uma vez outorgado o serviço a que se dispÕe

exe~utar e expl~raT. a entidade fixa, desde.

já:
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1.1- o p1t.azo de 06 {.H.L~.l me.he~, a. cont.alt. da dI;!

:ta do ato de. out.aJl.Br:;, pub.t.icado I'l.O, V.i.álL..lo

Ofa.l.c..í..o.R.. da. Uniã.o pe.lo f.í,.iH~Jtê:1L.<'o da..5 Com~

,1...lC.a.ç.Õe.b, pa.!t.a bu.bme.te.h.., 0.0 (j.trgàe c.ompe..te~

te, o PJtoje:to de. ApJLovação de. Loc.a.J..l.l de.~i.f

J1a..da.6 ao 6uYlc..(onamtnto óZ&ic.o da. Emi~40ll.a..

No Projeto Técnico serão discriminados os

equipamentos bisicos e essenciais para f
operacionalidade do veículo.

o Projeto Técnico será elaborado por

gcnheiro devidamente credenciado.

PRAZO PARA INSTALAÇM DA EHISSORA

Utilizará, prioritária e

indispensavelmente,

todos os equipamentos

de pr~dução nacional.

SANTA ISABEL DO IVA'f-PR, 12 de Outubro de

Mc-orNHL

DR IrT A

SRAD SETOR JURID!CO

PROCESSO N9 29105.001170/88

E.NTIDADE: IVAI EMISSORA F'M LTDA.

98B.

1 .1-

De posse da portaria de aprovação dos

locais destinados a instalação do

SISTEHA IRRADIA~TE, ESTODIOS. ou
tros, a entidade estabelece:

o p~azo d~ 15 (quL"z~l m~b~b pa~a p~~

move~ a .l.nóraiação 6Zhic.a. da Em~~~o4a

Ob·~!4Uadoh Oh p~eceLtoh l~gai6 que 4e
impõe.m.

DA:

AO;

Diretor'''! f.ii) Di:'ctorifl ReriDr"laJ '.1,~' nENTfL

fObs.: C!.• 1l? r'1r'r'(".ess~J ,,,:nç(lntr,',-r,e;

2~!OO:J.007185 ;8B,.

E:'lT\ Cu ... 1 t 1 t.i'

C'F,'J J E ,_ 180:;: "'.

MENSAGEM N~ 281, DE 1989
(DO PODER EXECOTNO)

do

Submete a consideração do Congresso Nãêional o ato que ou

torga permissão 2. Rádio Areia Dourada Ltda., para exp~orar,

pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,

serviço de rac1iodif:usão sonora em freqüêll.cia modulada, na

cidade de Cabede10, Estado da Paraíba.

(As CO!USSiJES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO, E JE CI

ll:NCIA E TECNOLOGIA, COMumCAçAo E INFOR~!ÁTICA).

EXCELENT1sSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com § 19 do artigo 223, da Constituição Federal~ tenho a honra

de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de

Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunic~

ções, o ato gue "outorga permissão à RÂDIO AREIA DOURADA LTDA.,

para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de e~

c1usividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mod!:!.

Iada, na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba", constnnte da

Portaria n? 053, de 12 de junho de 1989, public~da no Diário

Oficial da União do din 14 de junho de 1989 •

2. No prazo estabelecido pela lei, acorre~am as s~

guintes entidades:

RÂDIO AREIA DOURADA LTDA. e
MDIO E TV ATUAL LTDA.

3. Submetido o assunto ao eAame dos órgãos compc
tentes deste Ministério, as conclusões foram no Eentido d2 qU9-:;
sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades pKoponsntss
satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos da legis
lação específica de radiodifusão. -

4. Nessas condições, ã vista das entidaàes QU2 SG
habilitaram (quadro anexo) ã execução do serviço objeto do ecli
tal, tenho a honra de encaminhar o a.ssunto ã elevod.J. considera
ção de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de autor
g!! somente virá a produztr seus efeitos leS'nis após dcliberã:
çao do Congresso Nacional, na forma do paragrafo terceiro; do
artigo 223, da Constituição.

Renovo a Vossa Excelencia ffieuS p~otestos

mais profundo respeito.

.Brasília, em 22 de junho de 1 989.
Portaria n.O 053 . d~12 de JUNHO

'&;xo~Caó- de /Ji/~vQJ> /fIY C?61- ,{'-.G~ e--6:. /2' ~!,:??jp ca ("f',!"'!. .do Y?7.d"A- /-7"'n?.5~v h .-c.s.;4,d",.

a<V"' Cô'7?U"77rC4~

Exc~lentissimo Senhor Presidente da RepÚblica,

De ç::onformidade com as atribuições legais e r.!:,
gulamentares cometidas a este Mini.stêrio, determinei a publica
ção do Edital nQ 223/88, com vist9s à implantação de uma est~
ção de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Cabedelo, Estado da Paraiba.

H O M i n i s t .l O d e E G i Oi d o o.as
Comunicações, usando das atribuiçoes que lhe conferem o ~rtiqo 19 rln
Decreto n9 ?O.S68, de ~8 ~e msio de 1972, e 2 artigo 32 do Regulaffi;~'
to dos Serv1ços de Radlod1fusao, com a redaçao dada pelo Dacreto n9
88 .. 067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vi.sta o que I::onst.a do
Processo Me n9 29000.005637/88, (Edital n9 223/83), resolve:

I - Outorgar permissão ã RÂDIO AREIA DOUPADA LTDA.~ par~
expl<:rar, pelo.pr~zo ~e 10 (dez) anos, ~cm direito de c:{cl'usivid'Qóo r
~~~~~~o~eE~~~~~d~~U~:~ar~~~ra em freqüencia modulada ~ nu cid\'1de de

II - A permissão ora outorgada reger~se-ã pGlo Código Br2~i

l~iro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regv.lctmc:=:ntos e ob~tg~
çoes assumidas pela outorgada em Sua proposta~

. I;!;.I - Esta permissão somente produzirá efeitos lGgaj.s
de11be raçao do Congresso Nacional, na forma do artigo 223 c pa.ra"ro'fQ
terceiro, da Constituição.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de su~ public2ç&o~
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CABEDELO PB

EDITAL NQ 223/88 rM

Julho de 1989

ENTlDADES/ADMINISTRADORES- SÓCIOS MAJORITÁRIOS

OI RÁD I O ARr I A DOURADA' LTDA
SOI,ia .Ju~td G~nJim (A)
Jn&~lia GnllJim J~nl"r (A)
CldUJ}.<l .JU'i-t<3 GnnJim

Admlni.! Sócios Outra Ourorgo
h·odor•• Majoriló n. mesma

rios. - localidade

No!. Dom. Nol. Dom. Enl. Soe. Dlr,

Mun. R_g, Mun. R.Q.

o o
E qulpCJmento. ~~.~ o ;; o ~'2

~ 'eis.. ~ E
% ,,~c o

.. no o Q.!: o o
Nacionais ...~.- o

~.§~~o

Õ
0-oco N ~

T. T. SI E-z z 0.5 Q..§
AUII, ~~ li. "-

100 - 100 70% 20% 1m

02 _.B...~.2....!-.!lEUAl,_~TDA_
fl·illKi ....:~) Al,b~':.I'h) PiJ'~~ de Co.1,.,h-n (A)
Su~l) "fg:Jio.1 MOUl'd Pir~6 d0 Castl'o

x
X

00 100 80% 08% 3 m 12 m

execução de eerviço de raàiedifueão sonora e. FREQU2NCIA MODULADA.
con8oante eBpecificações abaixo:

I
I

----_._---;;,,~;
Cr,MMA OG~ ~~r!JT;'D"S ~

luoor~~ II 0
2JI"T I,

SECP.ETAP.!A m,IL DA MESA:

Aviso n9 124-SAP.'

1. Serviço
2. Local
3. Canal
4.. Clasl!le
5. Capital atni.o exi~ldo

6. Horário de funcIona.ento

FP.EOUINCIA MODULADA
CABEDELD-PB
218 (91,5 MHz)
B
200 (DUZENTAS1MVR
Ili.itado

Em 22 de junho de ~89. Irt1.Bília-DF. de julho de 1988.

i NU;E~~~~~~~lfl~

.i 29000.00563116B-Q9

ExcelentíssXmo senhor Primeiro secretãriot

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria

a Mensagem do Excelentissimo senhor presidente da República,

acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de E~

tado das Comunicações, na qual submete à apreciaçã~ do CO~
gresso·Nacional o ato constante da portaria n9 053, de 12 de

junho de 1989, que "outorga permissão à MoIO AREIA DOURADA

LTDA., para explorar, pelo pr~zo de 10 (dez) anos, sem dire!

to de exclusividade, serviç~ de radiodifusão sonora ao freqüê!!

ela modulada, na cidade de Cabedelo, Estado da paraíba~.

:f'c:
~...' ,..'

/1IJ~i-lf/
~O NASSIB eHEHAB

SecretArio de Serviços de ~adiodifu9ão

MI~ISTERlO
D~S

COMUMCACOES

De acordo. -Elabore-se o Edital respectivo.
condições acima proposta.

nas

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Exoelência protestos de elevada es~ima e consideração.

~~
Ministro Chefe do Gabinete Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DD. primeiro Secretário da
BRAS!LIA-DF.

PRIMEIRA SECRETARIA

Em,.:1.R.o6~-:--

~~ .. "'

~ "",~J L::-l Hl:NRiQUE
PrimeilO $tÇr.tório

Câmara dos Deputados

Indefiro. A9uarde-ae nova oportunidade. A SSR deverá
comunicar ao intereseado. quando houver.

BraBilia-DF~

P.OMULO VILLAR FUP.TADOrI Secretário - Geral

PUBLICADO NO 0.0. DE.Q2-,'Orf~

EDITh~ NQ 223 18S-GM

Recebimento de propostas para a execucão e exploraçao de SE1-V1Ç'O d'ê
radlodif~são nonara em freQuêncIa modulada. na Cidade de Cabede1p.
Estaào àa Paraíba.

Senhor Secretário - Geral.

o MINI21~8 DE E~TÀDO DAS COHUNICrl~üES, tenqo em vlsta c
disposto no al-ti<Jü 1º dC:'.,De:cl-et,:, n!,! 7·).5G8. de 18 cJe mino oe 1?72~ e de
acol-óo com 2.S non:"$ estabelecidas no Reçulõmento dos Servlç'c'E de
~adlúdlfusâo ~m viGcr. torna p~bl~co Que. transcDrrldo~ 45 (quarenta e

Inca) à1as. contados do dié sequlntE ÕO da publicação õeste.Edlt~l r.0
~iáriD Oflclal da Unlio, estar3 recebendo velo praz~ de 15 (~11n=~)
dias. P~Dpo8ta5 p2rn a execuç~o e exploraçâo de serVlço de radiodlfusjo
sonora. com as caracteriztlcas e condições que se 5e~uem:

Secret~ria - Geral
Secre~aria de Se~vlçoB de
Procelll!Jo Me nQ

"". ;EL':I JA$CO'~':'P:l"··'''s
'~AS{lIA ". L".__ •

-4.ICUCOaOo OOOOOrt88

P.adiodi.fu~, iJ~ fHUiô""'" A""'"
O '"""' ,,"",fOC;'/0 A 1. Set'VI ço

2. Local
3_ Canal
4. Classe
5. Capltal mínimo exiçido
6. ~orâ~io de funclon~meni.0

FP.EQUWCr.~ MODULADA
Cabedelo-PB
218 , 91,5 t>1Hz)
B
200 (duzentas) MVR
Ilimitado

A fi. de atender ·determinação Dupêrior, solicito
Autorízação de V.Sa. p'ara providenciar a abertura de Edital para

As dem~i~ concllções deste Edital fazem parte do processo que
lhe deu orioem e encor..ram-se à ài5~OSlÇão ào~ interes~aào5 n~
Diretoria ReQional do DENTEL. em Recife-PE. sltuada n~ Rua Quarenta e
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Processo nº 5.637/88

1l1Wtl;O'......COfIOlllAl

Ministcrio da~ ConJnicaçÕes

Oito, l11i [SInnhclr-o, ondf! seus representdntes
entre~ar suas propost~5.

C"mpro\"antr de 'que ('Ihtrve BSStntimtnt" pr;vi", d('l C('ln~r]h('

dr Sr~uranca Sacina]. se a sede do .unicipi(l. objetC' \ d~

Edital. f'sti\lel l('lcali:ada dentre d('ls lillites da faixa~
FI'"nt ei rOi:

:.3.1 - Ficam dispensadas da arr:esrntaç~o do documento de
qut trata o itrm antrrior, as entidades já execu
tante de qualqut'T tipo de srrviço de radi('ldifu
sãCl na Faixa de frClnteira. devendo, rntratantCl 1
infe-rmilr na pr<"p(lsta rssa situação.

~.3.2 - _",5 rntidades já ('('nct'ssiClnárias/permissi~nária~

que, reja primeira 'Vt'z pretenderelll executar servi
ç" de radiedifu5àt' na Faixa de fronteira, dever;;
providenciar a adaptação de seus atos constituti
\"('15 às disposições de Decrete n 9 85.064, de 26 de
ag('sto de 1980, a filll de obtere., através d"
D[STEL, ICI assentiment" de que trata o item 2.3.

':.3.3 - _\s entidades que, para regi!jtrar (lU arquivar seus
atcs ccnstituti.os nec~ssitem do assentimento do
CC'nselh" de S~gurança NaciClnal, llenciC'nado no

it~m 2.3, deverão prc\'idenc-iar este d('lcumcnto,
atrav;s d" DrSTEL. bem como o cons~qDente regis
rrC'l ('lU arqui,·amenro dCls meSIlOS, antes da data prr
vista para· a entrega da proposta.

2.-t - Relação Anual de Informações Sociais (lUIS), com(' pr"vã
dt' cumprimento da lrg:islaçãlCl.trabalh-ista refert'nte à lIbst"!::
\-ância da proporcionalidade de brasiltdres na entidadr:

dever60leQais

agosto de 1988.Orasilid-DF. 04 de

De ordem do Sr. Chefe do Gab;nete "

Ministro. encaminhe-se o presente processo; Divisão de Radiodifusão

2.5 - Cel,tidâo de Cl,uitaçã,o de tribu{Cls fed~rais, excet" qUdndo
se trata- de micl'~empresa;

:!.5.1 - (ls d.:-cumentCls enulllerad~s n05 itens 2.4 e ~.5 DélO

preclsarà(\ ser arresentadC's relas rntidadrs qur
nãCl tenham ainda iniciado suas atividades.

Bras i I ia, 08 de agosto de 1988.

~-c..
PUm DE ALCÃICTAR.\ llUIR.\

Assessor

Chefe da Área de E><ped iente/Q.l

t(;~)lJç~E.5 )lI fl\1 tAL PAU UECltçll' E
IIPLl'lAÇiO DO Sla,)\O II aAll)l'lllFVSiO

As ~ntid.de. inleT~ss.d.5 n. ~x~cução e exploraçÃo do
I~r~iço de radiodirus&p dever.o~ por 5~U repres~nt'nte lecaI, .pre
s~nt.r suas prop~st.s du)"ante o hor~Tio de expediente, na Diretori.
ReGianal de- DEXTEL e. Recife. ã Rua Quarenta e oi to. 149 - Espinhel

ro.

2 - .OCFJlUTOS .,Eu.rzwos ..i. UTl....r

2.6 - [ltc"c]aração firmada pelos administradores, cC'nfC'Tllle ,4.n('x('\
1.

~~C~~EXTOS aELATITOS A CADA COTISTA OE ACIOSISTA

3.1 - Pr.,na da condição de brasileiro. feita _ediante arrr:se.?
raçà", de quaJQUf'T um dos st&uin-tes do('uJrlentCls: rrrtidillo
de nascimf'nto ~u casamentC', certificado de rrser\"ista. ti
tul0 de rleitor J cart.eira profissional cu de idC'ntidade
ou cC'mpro\'ante d.e naturali:.ação, ou de Ttc('lnheci_rnto de
igualdade de dirritos civis, para os portugueses:
3.J.l - Fica dispensado da apresentaç.e da prO\'i1 ct.r Qur

tl"ata o item acima, que_ rertencrr at' quadro 50

cirt~rip de entjdade ext"cut~nte de 5ervj(O dr
.ji('ldifusà('l.

3.2 - Fiç;lil dE" Cad~stramento - F(lrllulário DX"T-I..tS (Anrx... )]).
t'm 03 (tris) vias, para "s s~cios que det;. 5'; (dnc," r"r
c~ntC') (lU mais, das cotas ('lU ações rrf'res~ntàti\'as d" ca
pital sClcia);

4.2 -

2.1 - Requeri.ent~ dirílido ao Mínistro das Co.~nic.ções:

2.1.) - No requ~ri~tnto d~veiá constar o endereço para
correspondenciaj

2.2 - Atos c~nstitutivos_e alterações subs~qU~n~~SI coa as res
pectivas comprovaçoes de registro ou arquiva.r.ote na rt
fartiçÃo co.pEter.ttj

2'.2.1 - Dos atM. el'nstitutivos das s('lci~dades deverão
(('nstar disp('Isitivos declaranao expr~ssamente

que:

2.2.1.1 - as cCltas ou ações repres~r.tativas do c.
pitaI se.eial são inalienáveis e incau:
cioná,·eis a estranGeiros ou pessoa,s ju
rídicas;

2.2.1.2 - nenhuDla aI teração contrat ual (lU estatu
tária poderá ser realí::ada selJl a pr;
via autori:açãC'l do Ministéri('l das Comu
nÍ(açõe~;;

2.2.1.3 - os administradores deverão ser brasiiel
res natos e a in\'estidura nos cargClS
S(1m..::nte poderá ocC'rrer depois de terf'DI
sidr- ~pr('l\'ad{'s pt'le M'inistério das CC'm~

nH;aç(leS; .

2.2.2 - ~(l estatuto d~ fundação dever~ C('lnstar disrClsiti
\"~s relati\"('Is~ arenasJ aes subitrns 2'.2.].2

2.2.l.3 ...

2.2.3 - ~s sC'ciedadf's a.lJ~nimas ainda não f').rcutantes d"
srn'iç" de r~di('difusã('l deverão -apresentar, 'junt"
com seu estatuto, CI QuadrC' s"c-iet~ri" atuaU:adC\
constando ('I númf'rl"l, (I "031",1" t (I tir" das al)~ts de

~ .... ~c j (':

\-

J.J - P~:,"·a da ct"ndiçã.('I dr brasi]~iro nate J .rdiante .pre~rnt~
çaC' de qualquer um d('ls s~gulntes d('lcu_entos: c~rtida" de
na5ci.~nt~ ou casam~ntt". crrtificado de reservista. titu
IC' de eleitor, cilrte-ira profissional ou d~ id~ntidade;

4.1.] - Fica dispensadc da apT~sentaçào da pun"a de qut

trata o item anterior, quem pertencer alCl quadr~

diretivo de entidade já ~xec-utani~ do srrviço d~

radiodifusão.

CertidâCl dC"s CartDrios Distribuidores Cíveis. Cri.inais e
de Protestos de Titulos, dos lecais de resid~ncia n('lS ~l
times 5 (cinco) anos, bem ass!. das l(lcalidades onde ~x~r

ça ou haja exercido, ·no me SilO periodo, atividades econ~.i

cas, c('mo administrador. -

4.3 - PrClva de cumpriment(' das obrigaç~es eleitorais, mediante
{'~rtid~('l f(lrnecida pela Just"iça El~it(lral;

4 . ..t - D~claração assinada ror todos os dirigentes, conferllle Ane
xC' I I I;

4:5 - Ficha de Cadastramento - Formülário DNT-148, 03 (três)
,"ia s;

4.5.] - Os d~eumentos a que se referem os itens 4.1 e 4.5
não precisarão ser apresentados pelos diJ"igentt's
que integram" quadro soeietárie da entidade, uma
ye= que a apresentação dos mesmos ser~ feita ate~

dendC' os itens 3.] e 3.2;

4.6 - T('Idos '"'s d('leumentos, tom exceção d~s que tenham ,'alidade
predeterminélda e d('s c('mrro\'antes de naciC'nalidade, de\'e
rã" ser firmad('ls, expedidos ou rrvalidadlCl5 em data não 5U

perior a 60 (sessenta) dias da sua apresentaçàCl; -
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6 _ CAPTTAL llÍnllO EXIGIJ>i! PAlIA O E'IPREEI"nTKEnO

5 - DE!lOXSTRAÇÃO DE RECl'RSOS TÉCnCOS

A dem0n51rrlçR" dos recursos t~cnic-C's a que se refere co

nº 5 do item r do artigl~ ]4 dt' Re.!;ulamentCl dos SeJ"viçCls de .Radiodi
fusão com a l'f?daçRC' dada pelo Decreto n Q 91.S3i/85. d,n'era ser fei.

ta mediante indicação das caracteristicas do tr8nsmis5ar {' do sist~
ma in-adiante ('\nexo IY) que a ~ntidade pretende utilizar nas suas
instalaçccs .• c(\rnJ:'reendendC': fabricante, tipo e mode1l"1 destes cquip!

m~nt(1S •

6.1 - o capital mínimo exigido para o emrrt"endimento de que tr~

ra a alínea "c", § lÇ' de- artigC' J1 do Reeu]amento dos Se!:
viços de Radj('djfu~~0. c(\m a redaç~o dada pelo Decreto n~

9J.S3i/8S, ~ ca]cu]ad~"" em função da potência ou, no ('as(\
de fM, da classe da estaçãC', 'tonforliJe tabela abaixo, fix!
da pela Portaria ~IC n Q ,316 , de 11 de novembro de 1985·

7.1.1 - Quand'" (J capital sDC'ial da entidade for igual C'u
5uperiC'r ao \'illor dco capital mínimo exj!!.ídCl rara
l"' emrre('ndimento c estiYer totalmente inTcgra]i::i1
dL' ou preYista, nL'S atC's c0nstitutiv(\s. a inte'gr;
li:;aç~Q até J data dr cntrada em funcit'namcnto·d~
estaç,,(\:

7.1.1.1 - pl'~Ya de depósito, em banco cu outra
instituiÇão financt'ira. de, no mínimo,
50~ (cinquenta por centCl) do val~r rDr
rcspondcnte a~ ('nrita1 exig:id ..... para o
empreenàimentC';

0BSERr<\ç~o: Se rt entidadE: participar de mais de
um Edital dever;, rara cada um deles, 8rreSel1tJ~'.
além d ..' dep~~it" clt' 50:' (rinqu('nta rCOl' ('('nu') do
c<'lpita}. minuta de a]teração dC\s atos cC'nstitllti
V05 ('nde conste C' aUlJ1entC' do cArital s0cial de
mais « valor dD ("apital mínimo exigido paro'! cada
um dos serv.iços pretendidos;

ESTAÇÕES I'E RAI'IODIHSÃO DE SO~S E Ill\GEXS,(TELET:TSÃO)

EsnçÕES DE RADIODIH'SÃO smmu Ell FltE(lT:L'tCI..\ IUIDT:LADA 

f'lI

- A DEllÜXSTR.\çl0 DE DISPOXIBIUD.\DE IIE RECl'RSOS FIXA"CEIROS PODE
RÁ SER FEITA DA SEGT:ISTE FOR"A,

6.].11 - Estaç~cs classe "Especial lt
- ]0(\0 (mil) \'e=.e5

maior ralor de Referência;

r a d i o'a'1Tut'

7.2.2 - Q~ando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empree~ (escolher .•
uma das opções abaixo indicadas):

PRIMEIRA: a) pro~a de depósito, em banco ou em o~

tra instituição financeira, de, no
mínimo 50% (cinquenta pDr cento) do
~al~r c~rrespondente de capital exi_

gido para novo empreendimento;

b).minuta de alteraçio dos atos c'onsti

tutivos para elevação do capital so
cial. B ser aumentad" de mais o
lçr necessário para c novo empreendi

me-nto. n~ qual ("onst: que ~ sua ~nt~
grali::açaa total sere eft'tivada a'te
a data prevista para a entrada em
funcionamento d8& c:staçàCl;

SEGn\DA: a) proTa de depósito, ('om banC'Cl ou outra
instituição :financeira, de, ne- nllnl.

mo, 5Q% (cinquenta por ('cntl':') do "a
lDr correspondente ao capital exigi

do para (\ novo emrrecndimen~o;

b) deQonstraçâC' de disponibilidade de
crédito bancár'i,o ou de &arantia de
financiamenio, feita atrav~s de Jocu
rnL'nto5 f,:.rnccidos pelas instituiçõe~
pr~Frias ou de financiamento cDncedi
do relo faDricante do~ eqUipamentos:
de forma a completar ~ valor do capi
tal nlencionado no subitem Rnterior:
at~ atingir, no mini~o, o total do
("apj.tfl] ~xigiqo para" empreendimen

to;

í.1.2 - Quando o capital social for infcri .. r;;('I ('"apital
minim0 ('xigid0 pa.z·a C' empreendimentC' (lU for ~~
c+u superior. mas nÃo e~ti"er totaJm ..~nte ínte'l':rali
:ado, nem pre\'ista a sua integtali:açâ" ;lt; R da:
ta do inIcio de funcionamento da estaçã"co:

7.1.2.1 - prova de depósito! em brlnc('l "u cutl'a
instituiÇão financeira. de, n" m{nil1lC'.
50% (cinqucnta por cento) do ,"alor cor
respondente ao capital e.xjgidCt para o
empreendimento;

7.1.2.2 - dem~nstração de dispDnibilidade de cr;
dito b"ncário ou de garantia de fin<Jn~

eiamentC'. f",ita atra~'és de dco{"umt'ntCls
fr>l'n~cidcq:; pelas instituições rr~rrias

ou de financiamento concedido pelo fa
bricante dos equip~mentos, de forma a
completar'o valor do capital mencionado
no subitem anterior, at~ atingir, no mi
njm". ("O tl'tal d(l capiTal t?X'jg..idd: .P~ff,
(\ ernJ'rcC'lldlmento; ~'v ,J.'W:

i.Z - ~0 raso de entidade executante do serviço de

~:

i.Z.J - QuandC' " capital sC'cial totalmente integrali:ado
for igualou !;upcrior oi !;oma dos va]ores fixado!;

na Portaria Me n~ 316/85, para cada um d~ seu~
serviço. acrescida da quantia exigida para o no"\'('

empreendimento. a entidade fica isenta da d~mons

tração de disponibilidade de recursos financei

1'05.

'''-:..:
100 ,
~

(l.1.2 - Estaç~es de potência ccompreendida entr~ 500 li', in
C'1usive. e ] k\l', inclusive - 200 (du::.entas) ve::.es

o maior 'a)C'r de Refer~ncia:

0.1.3 - Estaçt.es de J'C'tência compreendida entre 1 k\l·. ex
clusi"e, c 5 kl\', inclusive - 500 (quinhentas)
zes (\ maior Valor de Refer~ncia:

tl.l,1 - Estaç~t's de pot~ncia at~ .sOO \.... exC'lusive
(cem) v(':;es II milior ralor de- Refer~ncia;

EsnçÕES IIE RADI(\I'IFl:SÀl.' SOXORA E!I ('XDA "ÉDU, llXDA

TA E OXI'A TROPICAL

6.1.4 - Estações ue potência compreendida entre 5 kW, ex
clusivc. 10 k\o.', inclusive - 1000 (mil) vezes
maior Valor de Refer~ncia;

~.1.5 - Estaç~es d~ rotênci~ c~mpreendida entre 10 kW , ex
clush'e. e 25 k\'; inclusive - 2500 (duas mil e qui
nhentas) ve=es o mai~r Valor de Referência; -

6.1.6 - Estaç;cs de potência cClmpreendida entre 25 k\', e~

c]usíve, e 50 k~', inclusi\'e ~ 5000 (cinco mil) ve
=e5 ~ maior Valor de Referência:

6.1.7 - Estaç~es de potência superior a 50 kW - 7000 (se
te mil) vezes ('\ maior Valor de Referência:

6.1.12 - Estaç;;es de potência at~ 2 kW. exclusi'fe 1500
(mil e quinX'entas) "c::cs (I maior Valor de Referê~

cia:

6.1.8 - Estaçco?s classe "c lI
- 100 (cem) vezes o maior \'a

10·1' de Referência:

6.1.9 - Estações classe "E" - 200 (du=:entas) "e:;es
maior Valer de Referência;

6.].10 - Estaç~es classe ".~" - 500 (quinhentas) vezes
maior Vn]or de Referência;

6.1.13 _ Estaç~es de potência compreendida entre 2 k1\, in
clusi"e e 10 k\\~ exclusive - 2500 (duas mil e tj,u~

nhellt~s) ve=es o malor Valor de Refer;ncia;

6.J.q. _ EstAÇ~f'S de pC't~ncia comprei"ndida entre 10 kl\, in
çlusive e 25 k~, exclusive - 5000 (cinco mil) ve
=es o maior Valor de Referência;

l'.l .15 - Est8çt,rs dr rC"t~ncifl igu~l C'u super:i('lr a 25 k~'
i5(\('I (fot."'te mi) e quinhentas) ve::.es,l:' maiC'T. ril\r~:~..
de Rt'fC'rênciA: ~

6.2 - Os ·... a]ores estabelE"cid('s na m('ncil.'\nRàa Portaria Me 316,'
55. referem-se a cada nova concess~o QU pcrmi5~;o preten-
dida. considerada iso~adJmcntc. c (' vi!](\r de refe1'~ncia.~

a 5(>1' ("C'nsiderad., pAri'! " cti"]eulo, ~ o vigente na data da

rublicação do Edital:

7.1 - No case'de entidade ainda
radiodifusão:

exeCUtante do serviço de
7·3 - Sendo a proponentr uma fundaç~o, executante do serYiço de

radl('1dlfuSflO ou não', a c(\mpJ'~"\Yaçã('l d~"Is rl;'.:-urs,:.S J"c-derá

ser feita de uma das seguintes maneiras:
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(i s) da -;--,-_--;---;- _
__________________ declaraClld que:

aI Aao possui a entidade autorizaç~o p81-a ~xplDrar

o mesmo tipo de serviço no municipio de ~--~r-~--------;---
(municipio a que rei'~-

__~~~~-__- __------------- e que não execederá os limJ
re o Edital)
tes fixados no art,igo 12 do Dec.reto-Lei n2 236, de 28 de fev~J'"2i

ro de lf]6í, caso venha li ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro soçiet~rio de ou
tra executante. do mesmo tipo de serviço de radiodifu5~O, no muni
c1 pio de nem de ou-

(municipio a que 5€ refere o Edital)
tras empresas de radiodifusão~ em municipios diversos, Cri Ciécesso
aos limites fixados no artigo ]2 do Decreto-Lei n Q 236. de 28 de
fevereiro de 1967, mesmo que li pretendente vcnh'l a se:r 'r:01l".lt~mp]él

da com A outorga.

PR]~IEIRA: a l pro\'a de deré-sito., em bane" ('u outra ino;ti-
rtl)(~C' fin<inreil'a d{'. n('l m5nimí' 50": (cin\~.C'n·

Ti,l rí'r (':n:l."') dC' "aJor c0rn'!'p('lnd€'nte" (l(\ \;.=
plta] eXlgJdC' para C' cmrr~f'ndlmen"(' e. .....::

b) dem~"'nstraç';C' de disr('ni~i1idad(' de crédito
han('~ri(\ C'LJ de g.arantia de fínanciamC'nto.

f€'lta c3tTil\'~S de dc>clJmentC's fornecidos pl'"las

instjtuiç;;~s pré-prlas cu de flnanciament;
("e-nredid., j:'e](1 Jdbricantf' dC's equjpament~.. s.
(\U <ltTuVé-S de outros meias que demonstrem a

c0mplementa ç ãê' do "i,.]C'T total dC' capjtal ("xi
gidC' para () empreendime-nto. -

SEc.ní(l'\: pl"OVa de der~síto. em banco ou outra ~nsti-

tUição financeira) do total do valor corres
pondente ao cêlf'ital exigido parA o empreen
dimento.

7.4 - Os financiAment(l COl!' toS fabricantes dCls f"quipamentos Ou

C('fl\ estabE"lecimentos de cr~dito naciClnais não poderâo selO
c~ntratad~s por praz~ sureri~r a 10 (de~) anos;

8 - Qt:ADRO COlCPLEIIE"TAR 1 PROPOSTA

- <\ entidade dever~ apresentar, em cl'mplementação à sua .prCl
posta, I) quadro (Anexo V), para os fins das alineas a, b~

~. ~, ! e ! do § 1 P do artigo 16, d~ Regulamento dos-Sc;
viços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pe
l" DecrctC' 'n Q 9] .837, de 25 de outubT~ de 1985.

10·5 - o Ministro de Estado das Comuni ~ç;es res~rva-s~ a fn
cuIda de de', \'erificadil. a cC'nYen encla C'. hnvendc, pD~,sl

biljdade t;cnica. l."'ut01"&'.31' pc?Tm :s~C' a mai\:; d.~ lJIil<.1 pre

ponente dlOntrc as que atenderem as r,re!:cntes coodiçQE'3,

AHXO

D E C L A K • ç À O

O(s) abaixo assinado(sl, representante(s)

9 - PROr;UlUçÀO
(local) (data)

i'V )
oeoJlf."

II

P9

)(

o
O

"CIOIlISTIi. O

I

ANEXO I I

I
D l
o
O

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Departamento NacIonal . de relecomunlcaç6eu

E/)lfAL :

FICHA DE CADASTRAMENTO

'6 - YI~C"'!.O cou • !1(T'O"'~['IP'''""k'' ....... '_".~l"l

, COT' ~T" O

I
~~A , Olllrl

,. flCNOVAÇÃO DE OIHO'Hl~ OC' . _

4- APRDVAÇÃO DE PROCUl'lol.OOH.

c- COTISTA I ACIONISTA I ADMINISfRADOR

2- COf4COI!:I\E

D· FINAI..!OAOfS JUNTO AO o E N T E I.. (~5S'NALE COH ".-;")

A- IOENTIFICACAQ

c

9.].~ '- rE"speitl' ~s diferendaçQes rE"gionaís da cultura
brasil(>il-a, prC'cUl"F1ndCl relacioná-las 5C'U rro-
Frio contextl':

9. J.3 - manutf>nçã~ dE" elt?vadC' sentido ~tiC'(t. m(tra] e ,~.!
vicC':

9.J.4 ~ fidedignidadE" da informaçãD e 0bs~Tvância. na
publicidade. de principj('\s ~tiC'o~ indispensá-

veis ~ proteção do p~b]ico e dD consumidor.

10.1 - Os documento$ df'verão ser apresentados. prefeorencialrncn
te. em originais leg.íveis facultadn a reprodução 'fCltos
tática d~sde que as Córias sejam autenticadas e legi
veis;

9.1 - Pal'a efeito de preenchimento d0S itens 7 c 8 dC' Anexo V
constantE" do item anterior, a proponente:

considerando CI interesse n1\cj(lMll e a finalidade educati
va e cultural do serviçl' de radiC'difusà('l devcr~ eJab"rar
seus programas infC>l-miltivos 1 educativos (e ao ,'1\'0), bem
como a Fubli('iàade comercial c () scrviç\') nC>t:icioso~ de

fe-l'ma a contribuir para o desenvol.'imento da Nação, atra
vés do aperfeiçoamento integral do homem brasileiro,
observando, entre outros, os seguintes critérios:

9.1.1 - rrefcrência a· temas, autores e intérpretes nado
nais, a fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e ('o desenvolvimento das empresas produ
toras nacionais, com a C'onsequente ampliação d~
merc8dCl de trabalho Jigado a tedas as atividades
artisticas;

10.3.2 - QULlnd" " Edital ~e referir a um", lc>c~}jdade $i
tuada na Faixa de FrC'nteira. e. para Co C'umpr~

menta dO'! eXlgênelB for nl"Cf'SSárl0 o as"enttmen
to prévio d.) Ci:'nselho de Segurança ?\acional-:
(\ prazo poderá ser de a te: 30 diR S. R critério
d (I DENTEL.

10.2 - A aceitaçâo das. propostas nã(l implicará na C'brigatorie
dad~ da outorga. p(ld~ndo (l ~dital ser cancelado por in
teresse da r\dministração. mediante ato dt' Hinistrtl da~

Comunicações nos term0S do artigo ]2 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifus~o. sem que as proponentes tenh~m

direitD a qualquer r~clamação ou indenj=ação.

10·3 - Constatada f~l~a ou incorreç~o na documentaç~(l que acC'm
panha a proposta, o DENTEL poderá conceder um prazo d;
até ]5 dias à prop(lnent~ pa~a supri-la.

10.3.1 - Nos Estados do Amazonas, Acre. Pará. Rondônia

e nos Territ~rio5 do Amap~ e ROTáima. a exce
ção das c~Fitais de-s citado~ E~tad0S, o pra~o

poderá ser de at~ 30 dias. a critério dc>
DEHEL.

10.4 - O Ministro de Estado das Comunicaç~e~ pDdel'~ autorizar
a juntada de docun:cntos ap process('I das proponentes
determinar seu reestudo.

10 - DISPOSIÇÕES FIXAIS
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~ NOMES DOS DIRETORES INTEGRANTES DO QUADRO DE DIRIGENTES DA PRO. , 'f_io"'~
P~NENTE E PERTENCENTES AOS DE OUTRAS CONCESSIONA';UAS PERMISSIO_ TIPO 6~~
NARIAS NA MESMA LOCALIDADE .

I - TF,X,S~,nSSOR rR1NCJrAL

l.] - fabricante:

ESTRAHGEIRO INACIONA:...

SISTEMA IRRADIANTE

TRANSMtS SOR lUXILlAR f-_::..NAC.-:.lONAL__t-t-_ES::..T_RANG_E_R_O_-HI
NACION.6L ESTRANGEIRO I

fD EQUIPAMENTOS UTILlZADOS: TRANSI.41SS0R PRINCIPAL

I
TIl..\XS:,I] SSOR -'-VAI LI AR

1.: tillQ'C/ou modelo:

':.] - fa~ricante:

- tiro e/ou Qccielo:

.3 - SISTE~'1A lRRADJA'\TE

3.: -fabric2Jltf?:
I
r:PERCENTUAL. pE TEMPO DE PROGR~MAÇÃO DIÁRIA**REFEAENTE A TEMAS,
AUTORES E INTERPRETES NACIONAIS.,

rEIIIGÊ"CI~ 1.[",1, ... NO~ I'FlOGnA"'As DE U~!lj~A I'DPJ~"''''. IlIildf,!Q OE !oD% r::t MI;'!'!Coil.
POI'I.I.Ar. lIFlAS'~E 111. .. 1 '

%

3.: - tip0 e;o~ nDdelo:

--------, I
~· TEMPO DESTINADO AO SlRVIÇO NOTICIOSO, DIARIAMENTE, EM RELAÇÃO

AO TOTAL 010. PROGRAMACÃO,
U_Xlr.ÊNCIA I.f"~1. r.lII-.lIW~ S% I

%

(local) [dat a)

'(representante lE;'gnJ )

ItoPR~ZO DE APRe:SENTAÇÃC PROJETO DE APROVAÇÃO OE LOCAIS

I1 ~ '" t. X 1101 C' l; '" E SE!; 1

ME. S ES

I~PR~ZO PARA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO EM DEFINITIVO DA 5:STAÇÃOI1 ; loCA X 1h/I) :' ~ ... E5 E~ I

ME S ES

ANEXO V j"., E~çiãc LccnEnlca Estadual

"',ADMINISTRADORES (NATURAIS ou DOMICILIADOS) ~1-"'UNICIPIO DO 2 REGIÃO .0$,.
'-IA l::;:~'~Ml.~ 'ou ~ tO"":!R"lE. o CASv- "UNCA Ahl!lC1~ ~AIH. A Iolrs- I EDITAL __~~_~~llltt44LL, ..: .. ",.. ·:·

~ , "AT·~~"- rU.T --r~-

I'

15,

"*"*'t': lI';' ;

",
(li~Jl·::>st(- nc..:.ta" l·"Il,.lj,...:;('~~. (1",1,:'1

..\..';"_ I i ijT].1 di.' ~~,. i ~~,Lr,1 d,. 1.ld! (,~!i ,'11, i'
~l,'::";;.. \ ~IÇ' inlat':rrl.i~'t('. Ç(lI:'~ ]'('l·':'.i·.I, '.il'

·""'~;I\."!n. l.:')lnLith:llt~~ '.:or-: (, Jlill·i'·· :-11

ttr ~l:.f' Jw~ t r;)n',nlss.iC':.:. n,~\ i"CI"J

( LOCAL I

, !
---!--J _

(I:I"'TA)

rnoCf.:s:..:;(' ~~'/ 29000.005637/8&-99

A ENTIDADE POSSUI OUTRA OUTORGA. NA MESMA L.OCALlDA

DE ?

Tende: er- ',"ista i;" d':SV:'st c' nC Carí~.:u1C' 111 do

.....lúIlua1 de Orientarão Juridica, .apro\'õ('lç, pi~:la InstrUC.3(, Interntl n9

<1981, d~ 'oi de Outubro de 1981, enc,J;:inl-..(:'-sl"' o prcseo"tc prT'cess o

;; Diretoria 'Eegional d,~ t':::~TEL Cí' Recife!PE

que, lhe fllr5 apcnsa.;.J.D d"J::'> propostas pe;:;-';, inentes e efetuará estE

dos.

~fJOMES DOS SÓCIOS I~TEGAANTES DO QUADRo SOCIETA'Rl0 DA PROPONEN-

TE E PERTENCENTES A ÇWTRA CONCESSIONÁRIA ou PERMISSIONÁRIA. NA TIPO DE. SERViÇO

MESMA LOCALIDADE

Brasília, 17 de Agosto ce 19 RR,

Diretor da !Jivis3.;:-; d? Radicdifusão



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

MG-DENTa
/I pl'0I'''"C'lItc ._.....R~DI.~ 60.õ).A. QOLBr,a.'._ll~b •.•.

_______- instruiu sua prupo:.>t<.J ~QJII U~; ~q~1J.iJl1..e:.,

tos:

Têl,,"' o': APE:NSAÇÃO

proces5u nlôl 29DuD.OO5637/aB

li ]' R~queril1lento <\irir,i(\o ;I(l 14inil"'(l'IJ cla!l C()!IIllfdc~t.lli...l o_:___ ç oes ;

As pt-op:Jstos entreguss n13:>ta Diretoria Regiünat 'fora,l1 numE:ri);j~:;;

da s=guint.~ manEira, obs~rvada5 as datas :32 ap!"e<;.-:ntaçâ.u :
1- RNJIO N:'1EIA OD:..RADA LTDA., apr!:5snteOEi em 25.03.83, protacoli

Z6.:lE! sob a n{; 29h..i..:l.OuUti,a/sr=t
2- RfúI::: E T'I ATU/IL LTDA., apresentad<=. em 011 .10.88, protocolizaJ:I;

s:lh u n~ 29:!,.D3.000695/88
Nesta data. apF.'ilsei a,j pres-=:nte proC855.:J a:;; referidas. prop:ls-cõs ,

qJe pa.ssam a 'fazer ptlrtei:1tElgra.nt~ d:) mesmCl, at8 a ocasião da O<JtOrgil.
E, pat'a constar, ló\lrei o pre.s';!ntE' tenno, qu: vai pJr mim essina-

GJ,--_28./_30_._

(lliJ

1;1_'_~

atos const~tutivo~~ e (1I/c~ltl1ai~; ult'.;t[l~ÕDi3 com
as TospectlvDS CUIIlIHOVilÇ'(JC!; ela l.!rqulv~HiI8ntQ (,JU
regi.çtro na repartição COlllpCUm tliJ ';

cl~usulas uxigitlllS pulns uli11e8~ !~ k o E do
l' do art. 14 do n5R;

certidão c10 Quitnç;lo de'Tributos FtH:1(~rtJi51 qUI!~

do íor o ""ll0;

relação Anuul tio lllfonllll(;Õe~ .t"Jf:iuj'J (IlJUS) i Cl.t.!:>!l.
do for.o cano i

I i
\..~lu 22

Declntaçüo íil'HllJt1n pelo!:;, adllifjul~.lldtl()re!.: de qUI'::
b) não possui a clltAdallc outol'i~aç50 rOl"ll cxr10
rar O mesmo tipo de 5cnril;o. 110 lIlúnicipio c.JliJ,;~

so nretende illstalur a ugtac5t' c 4U~. 1!5o nycc
dera os limites fjxí!clos no i.rt"il';o 11 do n.:·ri~~~

~o~lei n9 236, de :n d~ fevel'ciru de 1967, casJ
ven:ha a'sel" contemplada Clilh iJ putoTr,n;

b) nenhum ~c3(;jo illtcjJra o tiWAIÜlJ ~Dc.it'túd() d8
outt~ Qx!cutnnte ~o mesmu tilJO de ~çTvicb de ra
diodlfuSlHJ,_UO Ilillnlcipio onde f;t: IH"('!.crl(lt" in5'l;
~~~ ll_cStO<;i.W, I,Ju~ ue l,uti.·;l~; t:11,j!:>{':50S dI) 1".)(11;;-
~ usa~, .?~ lHlllllCl11ios_ll:!versus. (;m~~:;;(:t:s.sn a~t

l1mite~ tlxudos no nrt11:o lL clu D~Lr~to-lei n~
~;5, de,28 ue :ovc"'üiro de E1ô1, l,'a::,;o:1 Pl~tml

ntc vcnlll.1 u ... er contt:lllpJrlr];l ("111 ~ (J1Jtli !"!í:<J: -

Ir 19 _I comprovantc.s de .que 11 entúbde JH1';sui o:.; rrclH'
LlJ~_____ S08 finonçC'iros c;,n~:iclos pi.lfll (I (llllj J rr."t.'JJdjJll fJ llt:CJ:

Roei te, 03.j~·&r

MC-DE~~T8..

Procesa:l nº 290DD.00563?/88-9';
PaTt:lcer n ~ 025/BE.

do.

quadro comp.J~~IIll:ntílr ;j JlroJl('~--' ;1, 1 (,jlí'.JfllI' '1''-1"

cJas Conll~~ô\:~, dv J.d I tIl};

~......I__l

senhor Chefe da aeçâo,

Analisanj:.J as pr.:Jp:Jstas apr<:zentajas, .:iitmtc: cio qu~ .dis.p52 o t{tu

10 IIr do pres::mt~ Edital, informa'llDS qu~ 05 equipsmantos irl:!icado'!: pelaz prop::;:

nentes na A.,exc, 1'.} dE seus respectivus process::ls, atsnd611 às. Cor,diçõ,:Js d~ E::!i tel.

Recife, 3/M-DV~~/ff3

prova de que 0$ rOLlo,o" ou "cloui<I."
~iloh-os; -

Mi:-!JENTEL

;)ireturia rlE!::rio.lnal 811 ;=i~Cll e
.:Je;;à.:J j" ílsjiodi fU'::'E!:J

PruC·')s5:t n lt 29;]00. OJ5537Iss
Junto~ ; 23103.0:J:>:370/88 e 231D3.0;J0695/99
As.sl,J'to : Eji tal II~ 2?3J8a

prova llc quo os d:il·cton::-i ou s.t:.cic~""ncn:lli.e~; :.iria
prasileiroz n~tos;

Certidão dos Cnrtõrios HistriuUJd{irc:7, ci'JcJ.s, I

Crimjllsjs o do de J')'utC:ilo~ (l~ 1'rt(11o~ d~:; (jj]f!
toro~;

Co:l~Llca;.ã.:J :ie interess~j.:J5 Da ey,J:?cuçà::l e expIo
ra;aj dJ serviço d9 rajio":ifLl5à:; S:t1Jt'éi E"1 fr;
quê'lciEl m~d.;latla. na cida,j::;! j~ C=:'.J9:lel:t, Esti:l:
d.:J da Paraiha.

titfades

1) F..t\DTJ I\'\~I'; DJ-RADA !:. T:JA.
:::) RÁ:)IO ~ 1 '} f,T:J~ L TOc... QU.AURO ClIi\U'AnJ\'l'1 VO lJ;\;j J')Wl'ON1,N IJ.:,



6058 Sábado 1' OlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1989

silo

assentimentu pr6v.lu dn CL.Jl~{:1 Lr.
cion;J:;', qtl<lll1..l0 .f!Jl' [) <'::l'j();

quadro compl'~h\el'ltHl prOp(l::'.:I, I (tllf(Jnlt'~ j rt'l:l l~

uas COl'ltl.i~ü.~~. til) l.d IltlJ;

prova UC tluc os diYc~()rr.:h 0\1 sÍJcioz-~en'ntcs süo
brasileiros n~ton:

prova de cuml)rilncnto d:l~ OL1'iJ:;I~~US ~lcjtürai5
dos di retaTes:

minuta de tJ.!teraç;üo i7ontrutut:l]. Oll nstntut~Tiaf1:l
ra a elevoçno. do CUPlt;ll ~oc)al, ;1 ser ~unel1t~

elo de mni s o v'llu1' prev I~to 1"lr.1 tI Il(lVO scrviçõ
quando for o caso; ,

[iJ'--__l
11 1 prova de que O~
I!L.JI-_..;l:,:l;..-__. D!lo iros :

[iJ--:-=:J

G~ 2"_'

p$,~!"~ E TV t..1U~ l T::).l••1\ propOJl['1J te

rolação Anuu! uu lllfvnlluçõc~; .',()'~iiIJ~.(UA15)1(~u~!~

do for o CU!;o:

certidão c10 Quitnção de Tributos l;cderais, qUB!!.
do for lJ ellJiO;

clnU5ulus oxir.iclllS pulas 11líllea~ !,. k e S do
1. do art. 14 do n5ll;

ato! constitutivo", " (lVelllllai:; nllcTaçÕcs. com
o.S TD!lpectivas cumpl ~V,Il;(J.c:' (lo DrquiV311lento OU
r8gi~tro na TepaTt!~aD ~01"!)ctcllte;

]
Rgquerimentu <lirlr..i<!o ;l(. r-1illi~.iT]'I.J das

_...:;.;... çoos;

tos:

Q ·)1

t;hL 8'/05

g 31

fil

G:I 07/05 .-1

Declnraçuo íirmotlu p(Jln~; i.lt1JJlitd~;LJ tH!0]"CS de que:
a) não possui.a cntJ.daut:'.autorizi1çà9 nura cXp'1~
rsr o mesmo í:.lpO de servIço. no lIlUnlClpl0 onclf.:
se Rr~tende illstalar a cstnc5u D que, 1150 cxce
dera os limites fixuclos 110 firticu 12 do Dc~ra~

t~-lei n~ 236, de 2~ cl~ fevereiro de 1967, casa
venha B ser contemplada com u uutorga;

bJ nenlHlnl !i0cj () iJltc..'gra I) l{Ulll..il (I l:;ocü:t.i .. io dI)
outra c"~r:utnJ)t~ do lllC'5ffiU tipo clc :3C':!'viço de 'ra
diodifusuo, no m\lrdcíplo onde fie lHL:lCndl' inst"E:
lD.r 1l_C9to~;j(). nUJII tlü l,utl'íl~; Clflp:-eSl.i5 do l'adiõ
difusl1o, em municípios dlver!,;üs. em eXCeSSO ao;
limites fixlldos no arti!:o 12 du V~Lrcto-1ei n;
236, de za de fevereiro de 1967, ~aso:1 prete!l
dente vcnlHl l:1 ser contclI1pJHcl;1 CUIIl n outl'r~a; -

comprovantes de que u. entH.I:ldc po:;sui os rccur
S09 financeiros cxjgic1o~~ punl (I ('JJ1IJ1"<" t.'ud ll!lcll te,: -

GI~.J
Certidão dos Cnrt6rioz )listribuidorcs C!vcis.
r~~~~I;lais o elo de Protestos (l(~ Tít.t1]ú~ dlJ5 t.l;~·!l

QUMJRO CO~IP!l10\'J'J VO 11;\,'; J'HU)'ONl!NTI:r;

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES

1\.\I1[ O ""EIA DDCJ1ADA LTD~.

lltaIII 01 TOOO' 0tII Idem r ADfIlMSfIlAOOIl:I:S

s.,;"in Just'J Gcinc.Jicil
J1,;,~liü Gondim Junior

Cl '~'ita Justa Gondim I x

i

i
i

.ro_X_

SEJMçO
NOTIC10YJ

DlÃltIO

-2.Q...j ""

p"""....
~O ....I"T"l)

I!'udo

--ºL"';'

~..- ~.. -..J1L_
xi x

I "I -L ..J2!L.. ~.. 12 ~- ,

___L...ll_-'--..l.--il_.---''--'-_-'-'---'''---__ - __L__L __ -;'.

91
-9

Frr.mr:isco Alberto Pires de Castro

Suely Egidla r:,oura Pires r.l~ Gas.t..rc
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Escle.rece:nos que as duas prop;mBnte:. QPrescntara:n a d:lcumenta;;.õo
em o~ dern

A.'lte o eXp:lsto, conclu!mol$ que a::> c'ltidade:; a:JEllxo relBcinnf'l.das'

estã:J 8ptas li outorya, D~jetu dCl presente Edital

.) R,\oIO MEIA OOlJiADA LTOA.

b) RAoIO E TV ATUAL LTDA.

Recife, Oi j J. 5Y
. ~

~o~:&~~
DRtOiNTEL!RCi;

CONCLUSl\O:

o processo foi examinado peJa Diretoria R~

gional do DENTEL em Recife (despacllO de fls. 21
parecer n9 077/83, e pela Div;.são de Radiodifusão

deste Departamento (Informação Rf-\D n Q 213/38). con~

tatando-sc que ~s entidades supraMcncionadas ntend~

ram ao pressupostos do Edital.

Ante o exposto, está o processo em condições
de ser submetido ã consideração do EXm~ Sr. Ministro

de Estado das Comunicações.

de 19 38

ROBERTfJ Dir

Brasília. l;Lde .!J.J.~JM

. ~\.......J?",•.><v,
BLOIS í.i1JNTES ,DE SOUZi\

tor-Geral do DENTEL

MC·---OENÚill
28SEI29103 IOOO'B7Dm8

Encaminha o pr~5ente processo ri:! seus apsn50S (Edital n2 223/88)à
Divisà:J de Rajiodifusão, para prosseguimsnto.

MC - DENTEL

DIVISÃO DE RADIODIFUSl\O

SEÇl\O DE ASSUNTOS JURlDICOS/SOU

PROCESSO N9 29.000-005637/88-99

JUNTOS: 29.103-000670/88 e 29.103-000695/88

ASSUNTO: Edital n~ 223j8B-GM (convocação de int~re~sadQs na-execução
do serv1ço de rad~od1fusao sonora em
freqUência modulada. na cidade de Cab~
dela, Estado da Paraíba] •

INFORMAÇÃO RAD N9 213/88

Em atendimento às instruções baixadas pelo MANUAL
DE ORIENTAÇl\O JURIDICA. em seu Capítulo 111, a Diretoria Regional

do DENTEL em Recife procedeu ao estudo preliminar das propostas ap~

sentadas pelas entidades:
'3HPI~1.

a) RÁDIO AREIA DOURADA LTDA.

b] RÁDIO E TV ATUAL LTDA.

tendo emitido o ·despacho de fls. 21 e o parecer n 9 077/88 (fls. 22

a 28), quando concluiu que as proponentes satisfizeram os requisi

tos do Edi tal.

Ratificamos o citado Parecer n 9 077/88, sugerindo
o encaminhamento dos autos ã consideração do Exm9 Sr. Ministro de
Estado das Comunicações.

HTEHCIO:=;ANEHTE

-- ~!d:ÚL<&:IfZ0,Jd"-~ _
'::;C1t-..lI~ 3USTJ ~Otl['Il'l

'=;OC!R GEREI·jTE

B~r'l~a, () rde &

ÃRBARA MARI
Assis

MC - DENTEL

PROCESSO N9 29.000-005637/88-99

PRCCURA~

Senhor Secretário-Geral,

ASSUNTO: Trata o presente processo do Edital n9

223/88, para outorgar o serviço de radiodifusão so

nora em freqUência modulada, na cidade de Cabedel0,

Estado da Paraíba.

por este instrumento particular de procuração& Sonin just~

GONDI1: e Josélio Gondilil Junior. socios gerentes da HiLDIC JL"FtEIA DOlTR.li/;\

LTDA, do ramo de RADIO DIFUSÃO, autorizam ao 3r, RUBEn "AF .:JEn r,n:T:n~I~

ESTUDO
SINTETI IZO: No p:razo estipulado, acorreram ao chamado

as seguintes entidades:

NETO,brasileiro,casado,empresário,port~dDrdê ceàlua de identid2à8 de

Nº 221.094,emitid~ pelas Secret2ri~ da segurm1ç~ public~ ào estQdú d~

a] RÁDIO AREIA DOURAD.~ LTDA.

b] 'RÁDIO E TV ATUAL LTDA. da.a documentação necessária, be~ como a aS8in.~> todos os dOCl)ff:~nto~ TI?
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ce~sários,junto a este orgão,para que a RADIO f3EIA DOURP~A LTD~, venha

a ter condiçõ~8 de particip~ da concorrencia por um canal de Radio Difu

~~.o~ ::- As cotas SOCiaIS são indivisfveis e não podem ser vendidas, transferidas ou negociadas em perte ou

- -.. ' f::m t·'Ja totalidade, por um sócio ou sócios a pessoas estranhas sem antes oferecer ao outro s6cíD ou

sócios que em igualdadt2' de condiçues, têm direito de preferência na sua aquisição;

são sonora em frequencia modulada ,na ciàade de Cabedelo,estado da Parai

ba,edital de numero 223/88 de 05 de agosto de 1988.

4.02 - ;"s cotas represe:1tatlv85 do Capital Social silo inalienáveis e incaucionais a estrangeiros ou pesso~s

jurldlcas.

Joáõ Fessoa (FB) 30 de setembro de 1988

4.0::' - folenhurna alteraç;;o contratual poderá ser realizada sem a prévia aulom':ação do Ministério das Camu
rl:caçóes.

5.00 - DA ADMINISTRAÇAo:

5.01 - A geí&nCI2l da SOCiedade seré exercida pelos zócios Sonia Justa Gondim e Jo5éI\o Gondlm Júnior, que

te~ão os eXlensos poderes para gerir e administrar a sociedade de conformidade com o uso e costume
do cr;mérclO,

5.04 - O:' ~,6CIOS podf=rão retirar mensalmente a tltulo de Pr6-Labore o valor máximo permitido pelo:: legisla
,;-50 rio Irnposto dE:' renda que rege o assunto;

E;.03 - Fica desde já e:<pressarnente proibida o seu uso em transações alheias aos objetivos comerciais, tais
(..Q!1Il), avais, 1ia!\ças Oll atas semelhantes, Inclusive em caráter particutar, respondendo pelas perdas e

danos que pos~am advir a sodedade o responsá/el;

5.05 - A SÓClõ SONIA JUSTA GONDIM responderá pela sociedade perante as repartições Estaduais, Muni~

dpal5 i Federai;; e com espeCialidade Junto 00 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÓES.

6.00 - DO FALECIMENTO. RETIRADA. INA81L1TAÇÁO OU INTERDIÇÁO DE SÓCIOS:

/ :- Josélio 60ndim JuniorSo:'11a Justa Gondim

5.02 - O.u.so era denominação social pertence aos sócios abaixo, que assinarão isoladamenle as obrigaçe0s

da sociedade q:Jai':':jucr que elas sejam representando da mesma forma 8 SOCied8(:e 1:1"": Juizo ou fo;a
dele, C0:T10 se segue;

RÁDIO AREIA DOURADP , TOA RADIO AREIA DOURADA LTDA.

;./ ~.~?~/.; ?;/-

6.01 - Por falecimento, retirada, inabilitaçáo ou inte~dição de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá,

procedEmdo-s8 a .um balanço geral 30 dias ap6s o evento e os lucros ou prejutzos dlslribufdos cntrCl os

sócios Interdito. inabilitado, retirante ou aos herdeiros do sócio falecido, se lucros em 10 parcelas
mensais e de igual valor, vencendo-se a primeira, 60 días após o evenlo;1.00- DAS PARTES CONTRATANTES;

.'CON1I1ATODE CONSTITUIÇAo DA SOCIEDADE POll COTAS llE nESPONSABlLID O[~.
L1MITADA COM DENOMINAÇAo SOCIAL DE "RÁDIO AREIA DOURADA LTOA-. •

~ T€'
Pelo presente instrumento partIcular de Contrato Social, têm jU510 e acmdado entre: Si, OCo' .!

~ÓCIOS adlanl~ IdenllileadDs e no final assinados. a conslllUlçáo e uma sociedade pOr colas de responsablÍi- ~(l'
d~de limItada com fino;:. mercantl5 ~ qual se regerá pela Le13.70B de 10 de Janeiro de 1919, pelas. d\s~si•.
çoes legais que lhes loram aphcavels e pelas cláusulas e condIções seguintes: ,

As partes contratantes doravante denominadas abreviadamente outorgantes e reciprocamente outor*
gadiJs, são assim identificadas;

1) - SONIA JUSTA GONDIM, brasileira, c~sada, comerciante, residente e domiciliada a Av. Cairú,

462, Cabo Branco, em João Pessoa, Parafba.. portadora da Cédula de Identidade nl} 1.052.72Q..
SSP/PB e CIC n' 343.680.947-00;

2) - JOSÉLlD GONDIM JUNIOR, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado a Av. Cairú,

~62, Cabo Branco, em João Pessoa, Paratba, portador da Cédula de Identidade n'2 865.247·SSP/DF e
elc 567.717.700\-00;

6.02 - Na mtiraéa volunt;:kl8 de um dos sócios doverá o mesmo dar um aviso prévio dI:! 60 d·las por carta pro
toco!ada sendo seus havares pagos da forma anunciada no !lem anterior.

7.00 - DAS D1SPOS1COES GERI,IS".

7.01 - () I;:;l:<:retc.lo SOCiô. com~;eendca pe"odo de Jawlro a 31 de Dezembro de cada ano, procedend~~~
n~5t8 úlllma datá um 8J\anço Geral do AtiVO e f=.'a5s.ívo e os lucros ou prejulzos dislribLlfdos entre os

s{..CICJ::' de acordo com suas cotas de capital;
::.r..::

7:Ó2 - fIca desde j~ elMo o foro de João Pessoa. Capital do Estado da Parafba para derimlr dúvidas aos

::;.' ,~/ casos omissos.

3} - CLÁUDIA JUSTA GONDIM, brasileira, solteira, comerciante residente e domiciliada a Av. Cairú,
462, Cabo Branco em João Pessoa, Parafua, portadora de Cédula de Identidade n~ 794.896JSSP/DF e
CIC 313.331.681-87. '

2.00 - DA DENOMINAÇÁO E SEDE:

7.03 - Os sócios terão as segUintes funções: SONIA JUSTA GOND1M, Diretora*Financoira; JOSÉUO GON

DIM JÚ·NIOR. Dlretor*Aclminislrativo e CLÁUDIA JUSTA GONDIM, Diretora-Comercial.

I;: por 58 acharem íusto e contratados comprome1em-se entre si, Seus herdeiros ou sucessO"

res a cumprirem. flelmente O todo quando aqui estabelecido, e que assinam perante as leslemunhas presen~

tes e também abaheo assinadas.

A sociedade tem a denominação Comercial de -RÁDIO AREIA DOURADA LTDN, com sede na clda*

de de Cabedelo dO Estado da Parafba. sita a Quadra K lote nº 13, Jardim Atlântico, Camboinha, Ca*

bedelo-?8., o, podel.á por deliberação unênime dos sócios, abril sucursais, filiais, Escritórios em qua\*
quer parte do Território Nacional.

JD~O Pessoa, 05 de Setembro de 198B.

3.00 - DO OBJETIVO COMERCIAL, DURAÇÁO E RESPONSABILIDADE:

3.01 - A sociedade tem por objetivo comercial a exploração do ramo de "RÁDIO DIFUSÃO";
Sor.;a Justa Gor'!<i\m

3.02 - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado; .... ,L. .-;.-, I.".

'3.03 - A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do capital social. conforme artigo 2':' da
Lei Federal n'13.708 de 10 de Janeiro de 1919.

Cláudia Justa Gondim

Testemunhas:

4.00 - DO CAPITAL SOCIAL: t;, ,

o Capital .social é de CZ$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzados), dividido em 1.500

(hum mil e quinhentas çotas) de CZ$ 1.000,00 (Hum mil cruzados) cada uma, integralilados neste alo
em moeda corrente e vigente no pafs e assim distriburdos:

Audalho Cardçso Chaves Lócio Flávio Falcáo de Freitas

a) - a sócia 'SôNIA JUSTA GONDIM, subscreve e integraliza neste ato em m>Jeda corrente e vigente

no pals, 500 cotas de Cz$ 1.000,00 cada uma, ou seja CZ$ 500.000,00:

DJ - D 5ÓCI0 JOSE.L1ü GONDIM JUNIOR, subscreve e mtegrallza neste alo em moeda~~
g:.:nlr: no paIs, srJO cota"~ de Gz$ 1.000.00 cada uma, ou seja, CzS 500.000,00; ~

c) - a sócia CLÁUDIA JUSTA GO,r~Dlr"l, subscreve e integraliza neste alo em moeda corrente e vi'~v;

t~ no Dal:;., 500 cotas d~ CzS 1.000,00 cada uma, cu seja, ezs 500.000,00. '-:..

• n'j:~'~r. I!:" .\;1.',

~ :;:.,;.,
-. ól' 'I.,;

1 ..
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A ENTIDADE POSSUI OUTRA OUTORGA NA MESMA LOCALlDA.

DE ~

Sá.bm:!k.l [9 6ü6l

RELAc;'\O DAS CONCCSS{)[S E I'ERMISS{)[S QU[

A fNTlDADF nnnl lo DOS EDITATS DE QUE

PARTI CIl'A.

- A RADIO AREIA DOURADA LTDA
.f. UECUTANTE 11l" ALGUM S[RI'I,'O Dl' jl.AlllOJ)JFUSAQ'? SIM O NÃO li!
(se aiirmativo. indicar. se concessão c/ou permissão ou ambos)

- CONrEsst1ES:

~NO"'ES DOS SÓCIOS I~TEBRANTES DO OUA~RO SOCIE1ÁRIO DA ~fWPO;JErJ-

TE E PEIHEHCfHTES A OUrRA CONCESSIONAR1A ou PERMIS~lm~t:>qllll r:t' 11~O Df:': neD\fi(::O

"ES"'~ t..OCALlDADE

Z - PARTICIPA' DF ALGUM OllTRO EDITAI.? SUl O NÃO I!l
(se afirmativo, informar Q5 cl3dos abaixo)

LOCALIDADE -

- PERmSSt1ES:

LOcALIDADE -

TIPO DE SE~VIÇO

T]PO DF SFRVTrO

~.NO.. rs DOS DIRETORES INTEGRANTES 00 QUADRO DE DIRIGENTES Oi'l Pf!O. ~:Y' ~-{l
pCHEHTE E PElttTENCENTES AOS DE OUTRAS CONCESSIDNÁRlAS r~Er~r';]I.3BIO~ l'lro D~ 1.J~!=jl.'~'~;'?' ~~

"'O", "" ."., ~,~,.."' ·1 " ",;1
·'~··'~l~··.ljí'1-"

I"

'I
LDei\), 1 lJAUL

-CABEIlELO (PB)
(1 aC;l] )

13/09/1 988
(data]

11' PERCENTUAL DE. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: t~tiCIO(J:~L

~[~~~SMM~S~~:ADIAU~E igg ~ ~[~
IL. .:;E.::s.:.T:::.ú:::.01:::o '-_1_D~D~_o~~ ~..::s~'_',

IllJpERCENTUA~ ?I. TEMPO DE PROGRAMAç.ÃO DIÁRIA'" REFERENTE r. 70J?:lS, . ~

IILAA_UU_TT_O_R_E_S_E_'N_T_E_R_P_R_E_T_E_S_N_AC_'_O_N_A_IS ~~~_~7~O~. ~'~t,-~'.)!~;~J!II
I

~ TEMPO D~STINADO AD SE~""'IÇ.!J fIOTICIOSO, DIARIAf.lENH I [t~

IAO TOTAL DA PROGRAMAÇAO

rPRAZO DE APR~SENTAÇ;;O PROJ~TO DE APROVAÇÃO DE COCto,.

FPRAZO PARA ENTRADA E~ FUNC,ONAMENTO E~ DEFINITIVO DA ESTI'Ç2íO

20 i.A~11

rJ [~ ~ EC

01 ~

03

AD"INIST"AOO"ES (NAT URAIS ou OOI.lICILI'lOOS )
t"MEI:Hl.riElIt .ouz LllNrO'Ullf ( ... t.~"-IlU"C" """O!l ""1111. A UI':'

..,.I'!Slú/<) •

SOlHA JUSTA (WIIDn:

JOS~LIO GONDIK JUNIOR

r'SOc'O WAJO~IT"R'O NATURA" OU DOWIC,UADO 'i.:."N1cíp,o 00 2f REGIÃO 00
Il"llEENCHElI' I ou:e CONFO'UI[ o CASO - IlUIlCA ....,I80S PA'OI . ...[,-

EDITALv. "ISSO. I "- . ~D~_
rlAf fJOM I~f, T no~

I SOKIA JUSTA GONDIIL X X

JOSELIO GO~~IK JUNIOR X X

CLAUDIA JpSTA. GOWJH X

I
!i

1';11:1 ns fino'. dL"'I d::,p"~~"'. ll<··~r:lo.; 1:(\11.11.:;-\["";. ('1l1l'11':l'-~r,' \1'!l1.1 ')'.'n:I1>'

J<..' Pnl~)';lIl::I\,<IIJ lli:irl:, ..d:· ~::II ... :~nr,1 d" J,I~I·j"rll !\I:-':I<' '0 Jit lí"·J[I \k
t,'m;l("l rk tr;II1 ....:1I11-.: ... :-1'. illli,tt't"rl11,t", '·""q1l(·('!I.11d" "1111"(' ;1/'l1il;I,I"

I' li :1 lO d:t ('.; 1 ,Il.; :"11'. ,'1' I 11, :, I '11: , "1'1 " I 1\ r" I 11 .I, ',11.1 I I ~ •. " 111' I .-,'] li I

Instaure!, neat.l.l ctn.tll,· o proce1.100 qL~ W<E!::8n (J r.LGlLD

j'l'0.3.VVOGW/t&, • res\:.a Ilimtori". OC1TlOO àocuJrent.l:JB 'J"" ~\'IS\,glIT," w "

_~.~' tll do~C~c4' .t.+cle-.. • 1"''''' e,eCUt.W C?J'J"ç:>

rdod1!\I8llD ~_ _ f'M ,Ilüe "Clt"'"''' [iill.~

t. I n9 ~i../z;t. "1''''fXlBtil ''Ollll'T"OC>l)C'' .?3....folhi\S "''''''"~'''~ !' E:Ii0"icd'=
Recife, ::l6 ,cU ~-t-i.;;fZ.ç çl...!. .lq!g<?

\',"",;r-=Q~rl~~
a",fc ~\SIWli

lEal.1to que presenciei ~') instaut'aqiio !b pre8nte pmQi;;,Q,

60 a rdllltl t'Cpilro lenho il fiJ.zcr.
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Pede De1'etimento

Neste Termos

João Pessoa, )0 de setembro de ~988

1'-O.U.lih.>O (lQQ.J", B<cI fJ.J; C)""
FRAnCISCO AL1lllRTO PIRES DE CASTRO

SÓCIO GEREII:rE

PRIMEIRA: - Acrescenta-se a clêusula quarta do seu contraIo de constituição com a seguinte redaçãD: item

4.04 - Os administradores da entidade serão brasileiros natos e a sua investidura no cargo
somente podelá ocorrer após haverem s'ldo aprovados pelo Ministêrio das Comunicações.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABIUDADEL~! Dec~ara, ainda, oonhecer as oonctições do Edita.l e a
DENOMINADA 'RÁDIO AREIA DOURADA LTDA·. , b t -

t>~ f • e.a..as se eu me ar, acatando as decisoes do Poder competente, decorren _

q"f" 'fIi I-~ tes do exame da presente proposta.

Os abaixo assinados, SONIA JUSTA GONDIM, brasileira. casada, romercianle; JOs~70 /'
GONDIM JUNIOR, brasileiro, maior, soltciro. comerciante a CLÁUDIA JUSTA GONDIM, brasileira, m~
comerciante, solteira, todos residentes e domiciliados a Av. Caírú 462, Cabo Branco, João Pessoa. ParaIba.
jã qualificados nesta repartiç"o, únicos sócias da sociedade por cotas de responsabilidade LTDA denomina
da "RÁDIO AREIA DOURADA LTDN, com sede a Quadra K lote nO? 13, Jardim Atlanlico, Camboinha, Ca.be

delo. neste Estado, com conlrato de constituição arquivado nesta junta sob nº 2520016844-5 pa despacho
de 12.09.1986, RESOLVEM DE comum acordo fazerem no seu contrato de constituição a alteração abtIixo, 8

o que fazem de acordo com as cláusulas e condições seguintes.

SEGUNDA: - As demais cléusulas ainda não aUeradas continuam em pleno vigor.

E par se acharem justo e contratados comprometem-so entre sr, sous herdeiros ou suoossores

B cumprirem fielmente O todo quanto aqui estabelecida. e que assinam perante as testemunhas a tudo pnr
senta e também abaixo assinadas.

CONTRATO DE CON3TIXUI O DA SOCIEDAIlB POR UOTJ.S DE

Se-::JA 1'"J;:;J!CI1SAI:ILID.lDE oos S~CIOS

A. ~1I1l0Jlll"b1llda4a do••00ioll &, np. Corlll!l ~ I.ogi91açOO)l~~r.t<~

lIlita<5A • içortância tobl do cng1taJ. eoOi!II.. ;/ /"'\'ó'. l<'

6~ PRAZO DE 1.l!1!LIt$2 ~s.'Jr ~

O~ da 1'II:I'BÇ~ da ~el1B4e ~r& por tllÇO indottl \ /f - ~. :,<.

01 M.O~SEDE 101 o PE5SDA-;P1l ç ll1'o..-v
OI.-!'RAllCISCO ALllERrO PIllES DE € ,- : nato,

oasado, 1JldulltriaI., rellidante • do o 1 rUa' dali

Trincheirsa, I.9B, MBta Cidado da oJo\io PesBoa, Estado'

da Pm;a!ba, portador da Cédu1a de identidade n l (8B."

5(7/sSp~ • CIC n~ OOO.546.31~9I.,

02-3UELY EG:(DIA MOUllA PIRES DE CASTRO, brasilaira nato,

casada, Comerciante, reBidont~ • domiciliada 1 rua da8

Trincheiras, I.9B, nesta Cidade de Jo~ PeB~oaJ EBtado'

elA p~ba, portadora da O~duls de Identidade ui

863.099/SSP-PE e CIO n~ 000.546.314/91.

Pelo presonte 1nBtrumento particular. tê~ entre Bi, ~UBto e oontratado'

s oonstituição de uma sooiedade por quotas de responsabilidade limitada

quo se roeer~ pelas claJaulna e condições BeçuintoBI

I.O-DA DEIlOlilllAÇÃO SOCIAL

A Booiedade girar~ sob fi dcnouinaççn sooi~ de nlDIO E TV ATUAL Ln~

IJJA DElI"OUllUJl1 mIO 11 " ÃTU.lL LfDA.

TlUlA.

2o-DA SEDE SOOIAL

A soci.edade ter~ a sua sede. na Oidade de Joi[io Possoa, Estado elA Pa

raíba, à rua das Trinoheiras, 196. Centro, podendo estabelecer fili

Bill, Agências ou SUCursaiB em qualquer ponto do territ&rio naciona1,

obedecendo. "" disposiçqes legaill vigenteS,

) • ...-00 OBJETO SOCIAL

O ob3eto da 80ciedada Ber~ exploração do ramo de' Rádio-ditusão e TB

I.BviBio de con1'oxroidade, com o c&d.igo Braaileiro de Telecomunioações.

41...-00 CAPITAL SOCIAL

O capitaJ. BooiaJ. é de Cz$ I..l00.oo0.00 (Hum milhão • oem mil. cruzadIC)

dividido em 1.I.QO (HUlll mil e oam) quote.s. no va.lor de cd I..000.00

(Hum miJ. cruzados) cada wna a Bubscrit8.11 em..

FRANCISCO ALBERTO PIRES DE CASTRO 1.000 quotaa I..ooo.ooo,oo

SUELY EGmIA MOURA PIRES DE CASTRO 100 quota8 100.000,00

7 TOTALIZAJIDO 1.I.00 quotBll no vaJ.or da CZS I..1oo,ooo,oo

}i' PARÍGRAPO fmIco • .ls quotas subaorita8 B~ integrallzadaB, nena ato,

• lia ""tida aorren1;e do FaI.. W

~lio Gondim Junior

, :~> í /..... 1

/,/,l.'?Y/fj:r/c, \,
Lúcio Flávio FalcS.o de Freitas

/
/ 'e /1

. t fctocópio

.: ~.; c'~Ginol{Ii:.r,(

LARTORIO "SOUTO"
5.~ OFlc~·) c:,: "'-T'--_._--_....

restemunhas:

r;
• Cláudia Justa Gondim

EXILENTtSSD\O SR. JlINISTRO DE EST-.iDO N«:S -cO~\(IC?:L-I
-4fiUT2S103 ,000695/8&

L'l C' - Rr:,"';:' --.J. ... ".....-------- ,

João Pessoa, 26 de Setembro de 1988

Ã Rádio e Tv Ãtual Ltda, com CGCMF_12.925.970/0DOl_87,

dev1dBillente conetituida na 1'orma da legi~~aç~o em v1gor, oom seda na cid.2;

de de João Psssoa, Estado da Paraíba, tendo tomado oonhsoilnento, através

do Diário 01'icial da União de 05 de agosto de ~988 do Edital n~ 223/88,'

mandado publicar por ease Ministério ~ oonvi.dando OB interessado à ex.ec.~

ç~ dos serviços de Rádiodi:ruaão sonora em. Freguência Modulada, na Oid,!!

de ds Cabedelo, Estado da Paraíba, vem, por seu representanto legal, di
zer a. V.Exa., que deseja executar o referido serviço e que se com,preme

',te, deade já a atend~r os requisitos ~egaie s demais eXigências de or 

dem técnica e legal que lhe sejam 1'eitas por .....iui.té~o.
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I'RANCISCO ALIlI:Iml PIRES DE CASl'BO

ló~ Penoa, 28 di setembro clt 19

lIeste Teraos

João Pessoa, 30 de setembro de 1988

Pede Defet1llento

15'~S CASOS omISSOS

As om1aeges ou 4úvidas qua possam ser suso1ta4as sob1'e o prooante con-

trato, ser;O aupr1<ias Ou reoolvidall C:OlD beBe DO Decreto n l ).708 de 1.0

de Jane1ro 4e 1..919, s noutras 41sl'os1çÕes leGB1s que l.bes torem spl1-

cmie.

1.6'~ POlIO JURÍDICO
lioa aleito o toro desta oomaraa para qasl.quer aç~ tundada nesta oon.

trato, remmc1an4o-ee a qual.qusr outro por lIIU1to sspec181 que seja. Jl

por 81 soharea ~1II perfeito lICór40, ... tudo quanto Deste 1nstl-"L.to •

~ particular foi :unrado, obrlgaa-M a ClUIIIPrir o presente oo"trato. as".!

»<::.- lIaDdo Da prea8119' de d.uas te.t8llllDhaa abs.1%o, .... O) n88 di 19ual teor,
~~ '"

0011 a primllira na dost1na4a .. arq,uiV8lll8nto Da Junta ~,rol:l.~

111 d&ate .1IIItll4o. Ol't,,~·~ \
, ..~-

l"BA1ICISCO ALBERTO PIRES DE CASTRO

SÓCIO GIUIiNTE

llXILEB'l'tsSDIO SR. JlINISTRO DE ES1\UlO lIWi CO~~~~-I

-41112S103.000695/8&

A Rádio 8 Tv Atual LUa. coa CGCJlP-12.925.970;OOOl_1:I1.
dev:i.d...ente consUtui.da na fo:rma da 1.egis~ .., v:i.gor. Coa Mde Da c1d,!

de de Joio,Peesoa, Estado de para!ba, tendo toaado conhec1aento. 'através

do Diário Ot1oiaJ. de União de 05 de 8&Osto 4e 1988 do XdHaJ. nf 223/88,'

lRIIDdado publicar por UM Kiniatério, oonvidw:l4o os interesea40 à euc!!ç'" doe eervíçoe de Ráã.iodihaão eonera 811 7reguência Kodulada, na eiel,!!

ds de eabede1.o, EBta40 da Paraíba....... por seu repre8entan'te legal, li!
ser a V.Eza., que dsseJa executar o re:ferido aerr1ço • que 88 comprome

te. dude Já a atender oe requieitos legais O dellais eXi.gêncill8 de or _

,de.. técnica e legal que lho seJea teitas por eeee Kinistér\0'

Declara, ainda. conhecer as condiçõee do Edital e e

e1as Be Bubmetar, acatando as decisões 40 Poder competente, decorren _

tae do eX8llle da presente proposta.

~)q t&tcho. ~tr'llOQti2! (i:l0.1ô.
\alDIO E n' ATUAL L'rDA

SllBLY EG:lDu I-:oum 1'I1LS DE CASTlJO

seSeu ~lUl'lll

'1~A AW.l!!I~RAcIo PA SOCIBD.Ql1 ~

A 8ONno1a da sOOle4ade .•or& IPcrc1da pel~ .0»1, sc%'ljlItq, da eoau!nte

torma. j.......,.., '" C&k:b tHl ,w'",L,

WIO B 2:Y J,WAL r:rDA

FlWlCISCC AIJl::JU'O PIa:.:; Dl: CAS:rllO

~IO c;~29l

8'...00 U:lO DA DmOl'lRAcKo SOCI.u.

O uoo da donoo1nnçSo 18001111 .orl :toito po1011 8&oios V3J'ÕnteD, iDOl,!!

da ou conjuntonento, a cxclu01vaconto po.ro 00 nOL,-&c10o M propria •

1l0c10J.m!o, poclcnd.o =1>1" l'rocurr>dl'1rco. o QQ C~,()O do invnlHlo3. no!:

to, CUlJlinc10 ou atesto.-.onto do D~c10o corêz:to. coto oed cutocnt1c~

CJonto oub<JUtuido poln 110»10 eerônto. dico, q\4otiob SlJ1~LY mfDu
LOURA l'Im:s DE C,I,l;TRO qUo no COlBO uo~ o denof.'J.n:>çSo ooc101 M co-

"-DA lmTIRÃJlA PRo-L.UlOR!

OS .0»100 no cu:01'C1o10 4a lJaÔno1& to..& 41ftlto a UCII1 I'OtJ.ru4a p~

labo". _Ml oento, atl o ...rzu.o porc1t1c:!o pelo :LDGi01o,QÕo 40 i.r>,;>O,!!

to 40 nD4a -dOmto.
lC)I.o1lA DIS"'!!Dl!!IcXO DOS LUCROS

\rodo 414a )l (~_ a ...) 4e lIoC8lllbro do cada _ eDr& precedido o

1AI't'Imt_to 40 lla1aQgo do axero1c1o, .endo Os lDaros ou P"~lBO. •

WrJ.t1oa4011, UstrJ.1IIl14N 011 ~ados pelos .0»10s lIIl JIX'OP01'9Dlt '

da _ p$U ae oçUal.

U •...DA ~iWlSPISIlIncU DE Q!J!lYI
...lIOtu ta 8001e4ade .io 1D41uelwlll • Dão po&Irio IIV oe414aa

em ""sri4M _ o a;pzoe... oCll108D1õS-to ta soo1odada, oabeD40@
- ............. Jll"8VH s 0ClDI1vf-. o UzoIt1tlt ..t~ _

s.seio. Cl'" flU'lUio s4Clldr!-1oa. DO Coa0 411 lI1BWD 71'::ã ~~~,l'-:
_ & P posaa1. ,11 :

FIe "c)U v· o ,., ...+?
- ft. JlftIlWl.L JlOSS60IOSS~ ~

.0 OUO .. _ dos .&olos 4ese~ar "101rar-e. 4a soe ~ 411.,.. 12010111
~,ij \. -

_ o. dema1••.selo•• por .sor1~o. ooa lID~eoedênc1a da S8ll1t~ ),

Uaa•• OSl18 havares 1Jla ••rio reubloeado. Da mo4all4s4e Clus se 8sta

beleoer Da 01altsu1a 13' 4este 1Detl'WllOnto.
~~ 0880 ~ r81eo1JDento. ausincia. interdição ou inso1.vênc1a dlt um dos

.';010e, a soeieda4e ~ será d*8ao1.vi4a ou extribta, oa:t>ondo 8011 s&o1

~rolll8Deaoen~e dote1'lll1Jllq' o levantlll!lonto de WD balonço eepocl81, na

-'~}a do tBl.eo1JDento ocorr:l.do ou na Gata qus tõr declarc.do ~ênte. in

c:'S;e~to ou insolvents o sóol0. O. herdeiros, suoessorcll ou ropresent".!!

tos 40 pre-morto deverão. em 90 (noventa) Uas da data do baJ.enço CSJ1!

0181 manitoetar sue vontade da aerem inte(ll'Sd.oa Ou ~o a mesma socieel,!!

de. recebendo os direitos e as obricaçõos contratuais do Pl'll-r.lorto,ou,

ontão, l'llcebedr~o todos oa aeus haveres, apU%'ndcs at~ o balanço e"pe~.!

81. om 1.0 (dez) prestaç~os 19uais e ouooosiVBB, vencendo-so s primoira

sli';e 120 (cento o vinto) dias da dota do balBllço enpocio1.\ Dioeolvend,2

se a soc1edade, na t01'lllS de Le1 ou por dcolei;io dos s~c10e que repreec~

tem a maioria do,capital soc11l1, ....rl o Ativo L!quido. aliaredo por bt'.

lanço que se 1.evantará. parUlho4o entre oe e';c10e na proporçllo de

8Ua8 roepoctivae quotas.
c_nT,",,,ll1lllCH9 Dos S6010S

J.tJ diverpnc1u doe s&cios ou de seus herdeiros. quando não resolUdas

IIIII1sâveJ.mBAte, eerão dec1dicla8 por lU'b1trll&8At de oontorc1dade OQlll o

e8cUso 4e Prooeeso Clrt1,
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D E C L ~ R ~ ç i o 2. - 6I6TEIU lllllADIANTE

o abaixo lUIsinsdo, dirigente legalmente responsá".]

pela RÍDIO E TV ATUAL LTD~., COm sede na Cicl:ade de João Pessoa, Es

tado da PlI;J:'lÚba, declara que:

.) nio possui a entidade autor.i.zafão para e:x;plorar

o ..,l\1li0 tipo de serYi.ço, no Jlunicípio' onde se pretende instalar a

.....&Çfo • qus. nio sxoederá os J.iJútes fixados no artigo 12 do De

creto':'Lei n Q 236, de 26 de fevereiro de 1967, aMO venha a ser oo.!!

te.aplada Co. a outorga;

b) Renhum sócio integra o quadro societário ds o~

tra executante do Ilesmo tipo de serviço de radiodifuBão, no lIunic,!

pio oude se pretende insteJ.ar " est"ç"". nem de ou"tras empresas'

de radiodifua~o, em lIunicípios diversos em excesso aos li.ll1ites fi

.uu1os no artigo 12 do Decreto-Lei n 2 236, de 28 de fevereiro de

1967, cSSo " pre"tendente venha a ser cOllltelllplade com a outorga.

~oijo Pessoa; 30 de setembro de 1986

1'1WlCI6CO .u.BE1lf0 PIBE6 DE C~TBO

DIlIETOR PRE3IDERfE

D E C L A R A ç AO

u(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da ~__~'

_."RlD"",!""IJ<O~E"\-,t,:,V,-"~..ro",,,AL.lLL,,,f...D.,.AL- ~'.

declara(m) ~ue'

a) não participa(m) da direção de outra cn~i1a~e

executante do mesmo ~ipo de serviço de radiodifusão no· mun~clplo

de CABEDELO-PB 1 nem de outr..as empre-
(municfpio 3 que se -refere o Edital) .'

sas de ra"diodifusão s em municípios diversos, em ex.cesso aos, limi
tes fixados no artigo 12 do De6ret.o-Lei nº 236, de 28 de feverei
ro de 1967, mesmo que a proponente venha a ser contemplada com a
out.orgaj

b) não éstá(ào) no e~erclcio do mandato eletivo
que lhe(s) asseaure imunidade parlamentar, nem exer~e(m) cargo dê
supervisão cu ascessori::mcnto n3 Administração Pública, do qual
decorra foro especial.

-;ioão OO"BO') __30 de setembro de 1986
loc,l . (data)

.!f!J<Jj.iL<>o O.Q.1Jo ~"l.\ d.t C.,J)J)
(assinatura-de todos os dirigentes)

FRAllCI6CO ALBEIlfO PIRES DE CASTRO

1. 1'BA!l6MIS6011

1.1 - PrincipeJ.

1.1.1 - Pabricante: WTK - Telecomunicações

1.1.2 - Modelo, 61-.1'-3 - Código DEN1'EL 0007/85.

1.2 - Re.srra

1.2.1 - !'abrioante I W!I!K _. TelecoJlUlliOaçõ••

1.2.2 - 1I0delo SI-1'-3

2.1 - l'abr.i.cante. TEEL - Tele-Eletôilica Ltda

2.2 - lIodel0' BECP - 4L ( 4 elementos)

João peeeoa, 30 de setsmbro de 1986

FllANCI6CO ALBERTO PIRES DE CASTRO

S6Tá baseaQ~ na execução de 8~ ( oitenta yO~ cento ) de núsica brcsileira,

E:.br8.Zl;:!::lêLo tod~s; Q.S CUt:.2 noidiê.[.;.(ie,:.. Os :p~'OGTCl:H1S eerEo diYià.idos T:·or eén,!i

~08 n~ric~is e iistribidtos 20 lon~o da y,~og2~aw~gã9, observE:1~O-ZO UD rico

~oso crité~io e ~cle9ão ~a ~iv~l5ação de DÚs~Cac eD Ger~l.

.st.",~pCr~1c.ú o :c:[nir1o obrizc.:;;ório, larc~cl:te az notícias c re]!o:::-t~c~c s(~rãor

tra!.ls::litià.es etl 1wr,:,:"ios -..'::::2":'~.OS e PD::.s~vciz, clc.n6.0 relevo 003 fl~D:'!tec:i.:ne...2.

tos laceis, ~~~~o~a~s, n~c~on2is, ~trevé~ ao notíci&s, report~ons'e ou~ras

ccté~i~ ~e ~3~eGto ~lfo~~ativo de ~~~~~er l1ctuxeza, co~o ~o~ exeTIylo, es

pO~tC3, Dr~vi3ão do ~em~o. szúde e a&ToDecu~~ia, nGo-deS~re~~lio o noticiá

rio ~2t€1~~acio~al, pr~lcip~~ente a~uele ~ue Dais ~lteressa ao nOEsa :aís e

a cidac.e de.Cn.'bedelo, Paraíba. vt3!:'ifiCada sem.pre a i'idediQ,lidsile da :roate •

in::O:'TI8:tiva.. Sel"ão ir=::-:?0.i8.l.J-os DE p:::-ocran:as 11 A VOZ DO :s:::..z..SILIt e 08 c:.e inte

~~ezsc' â.o Governo, e:::. c:::.cicia ;om. 8. 1..;:CliCi:::. Ire.cio:~al, aléJ::l d:e se!,"'ftiços de ut!

liC~le p~blica e c~p~ll~as o~ucac~o~~is C~ G~ral. O noticiário será conple

uen:'úüclo pelo sel""Viço ue r:::..:.:: e :~é.:iio ::Gc:....ta 0pc·;roe.:.'1ê.o na. e:1'::"Eif;Ora: e:r:. CTIda •

ratéria ~ ~U6 a :htiàadc PrD~oncnte Se co~prD~cte a ct~prir e se C02~ortar

n~ est=ita iiter~idaae d~ lecislaç~o vigente, a saber:

-Decreto n~ 52.7$5, de 31 &e outu~ro de 1963 ( P.eb~1anento ~O~ Serviços der

~~ioàifucão) J~~t. C7, n~ 2 e

- ?ol·tcrie n f 312, de 16 de ~o;::to t:.e 1965, Cc,Pitulo II_GI't. 11 lGt::.~s. uc rr •

-Resoluç[o n t 31 de ~9 ue outubro de 1965~ ?ublicada no ~itziD O:~ci~l da

~ni~o üe 23 de Oa~~Qro &0 lS66.

~ evida.'1.te qu~ as ncceE.Di6.ades 6.0 co·bic.io.no e o objetivo de apJ."imorar 6.

.p:'~oGriS:l.:l.~çgo, poderão vir Co trazer I:lorlifica.9Ões no curso ô.& e;:ecugêo do
serviço.

Se~á obse~~·~~ coe riGor, ~inQa, C~ to~os os seus termos, a Portcrie 1~

406 de lG.05.74, be", corlo, a lcCislação CJ.uc r"'cula o exn"cíoio Cla prof~

são de jo~aJ.i.sta e rOô.ialiBte.
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[
'~~-~D-~tlIBTRhU-O~C!i (r1~T'UI~'lI~--ÕÚ' ·~.·o;..nc.:Il'1 (,ou:. 1
F.!..VIPftCtlICltln lout CONfOrllJl o c.\!iO· 1l1l)lt:1l AIII'O:' l-AI.....

'~Ao I"t.!. S O~ J
---------------- - - .'--'--"

\

01- FrEUlOisoo Alberto Pires_ de Castro

02- Suely Egidia Moura Pires de Castro

PRAZO PARA ENTRADA Er.l FUNCIONAMENTO EM DEF1NITIVO Df.
I "'1l'X''''L': 2" UtsÊs. r

I'- ------·-----------·-·-J.---"

~
1 SÓCIO. CPIJ t:.IAis UI:: Vil"; D~{j;4,:u;;;;;~õ·u·- ~-J~ J~~H;;I-;I~- D~2~~*(lO

r' OO!JICILlADCS) S~ N[;{ t:~S5t\RIO U~t.ri o Vl.Il:'ü r. j,l L _f.\:ITi:~•• f.D~I!-~_._

LU1;P"J.1f<CHIJl 100 t COII'O/l~_~~-"~~:: ~~!!"'~ itr;. _~_ Y~~l _~ DOM

II 01- Francisco Alberto Pires de Castro 911
fi 02- Suely Egidia Moura Pires de Castro I

JOãtLbll.s."ª. ,
( toe AL I ,

---------__-J

I , J I
.----.-.- ..._. .J_ ----.---- -- _ I

AE"l1Dm ,;;~';WO~~;;;-z~~-;_~;;:~_:;~~~~;,;_L~_;;_.,_;:_,;_~--.:--f --;:-;;:,--r;;;;;-.E~ OE S~~II~I
~E r 1-- -, x--r=-----I
- _._------------_._-_._----'-------- --

1

í
~:;l~:;-E69· ~6ei0~·jjiTt·th~·,í·rt'~--;(j'-;JÜ::Dn·l~ ;.~~L~[-·;;:~~õD;;- ~f~õ-;;oN~:f.j~l---~:J.
~ E rÊ.I'I.T~. ~Ji:EfjTri.n ft lJ.IJTlM. StJ.fJ.CE1;E;I\~rLÚW{ m,,1 .'EÓ;:_II"",o"Ár"A. tiA TIPO DE SERVIÇO I

Ir.IEs~o,,}:~C~i.:~I~i"[;_~,. _ ..... '. ':-------- ------..-------..--.--------.- .----------------- I

I - i
I____________________:.=-=-=-----------1

~~ INS'.l'/i:URAÇiio

Instauro., neata dilta. o PlOf.I:!BStl qoo [\i!':::ci2'';n1 o lf"iE::::w
1:fà,50p-OC0696!'irfá , nesta Oiretoda. lXI11 os dxtmentoo ejU3 ~.f;2;U~ Ü G~

..-~tA ~~ .p :rJ A'h! At Ato II .' ~r:'tl m3{;"-'i0a:,x' c3~]1~,

~ l1kUodifU8io Sr 't'&h0r #y\A ..Ç~(:''l?*''\'\u.~~c fiO,';! t?~::mn3 ,Tlr'} E1'lD

t'l' ~ ~/':!s~. '" Iln:,xx;"" (UII'J>n~I1tl-' _ 2.1:__ COUm..s nmlC'K'.1Cb.s r- ~.?\:!~:-5.ÔC'~'_::2.
- !\>clr.... 04 b ~t..;o J..L?"l 'tç~

~p].uo ql~ prescnciei a inst'-l.\u~aç~o C!~ l?!.Cl~_"mtD f-íttl:E8

ao c ncfUIn 'tClJi!ro lenho i! f(Jzcr. =

TRAUSU1SSDn AUXILIAR __....:~:~~~__~

SISTf.:MA IRRADIANTE IMCIOWU_ 1

rr.;; - ------,--.-~~:~ MESES
. PH~7(J DE APRCSENfAÇ.ÃO f'HOJElO UE IIPROV/lÇAO DE LOt~'\IS, -;-----

(~! .. ~11J1' f 4.eS[ S J 3---- -------------_._-------,,----------

bão Pes{7Da J 58 ~ r'le Setembl~Õ ('-18 'i 93r~
(loc,l) (d.~")

1J..W.U'-" Q0,J:, RUi aJ. G,i"
(assino'1t.urB de todos os dif'~ig"'e"-n-t:-e-s-),-~
FRANCISCO ALBERTO PIRES 1lE CASTRO

D ~ C L A R A ç Ã O

O(s) abaixo iJsl.,dnado(s)} diJ'igenLe{z) dn J7R6J);;!cGO
ALlERTQ PIRES DE Cjl,S'l'R=O ~- _

declara(rn) que:

b) nia e8t~(io) no uxcrclcia do manduta eletiva
(Jue lh~(~) aSSl'!,gure imunidlldc P-.JI'llJflll:mtuf', IH.:1ll exerce(m) 1tJ[lf'G!<.D de
sllpr;orvlS.:lO ou iJ·ssessoramento na· AdminisLr·;;.ç"ijo púbJ.icl1, doa ~
dccol'ra [01'0 ecpecial. qu.::,.I.

AIIUO UI

a) não part,icipn(m) da dif'(;çiio de outi'a" ent.:iidacle
~~(~r:-l~~~~~L~L me~;~ tipo de sel'vi ';=0 de r4dj odi fusão no rnuo:1.ci P!D

(munic.fpio a que sc refere o Edital) ) Ilem d~~ ItlUtk'Dfo:i l;!lilf-lE'O=

d~ "adiodifUs~?, em municlp~os diversos! €w excesso nas liwl •
•~es ~1xndos no art~go 12 do Decreto-Lei nº 236

1
de 28 ~a feveroi

ro de 1967, nlusnlO que a proponente venha u Ser contemp12clD co~ O
outorg3! ~ ,

EM RE.-L~-----=l
_J_ 6~

UACIO:If.L 1• EOl}II'JIIMENTOS UTlUZAt>DS: 1RAUSfAISSOR PRlIlCIPAl

O~[STINllCrO AO SERViÇO NOTICIOSO, DIARIAMENTE,

110 TOlil,L OA PROGHAr.tAÇ.Ã"O.
1 I )(1 (, t Pie <,\ L I:. ~_n-=--~G.'-':..:'',-,-'-"%,,,, _

.__~__.--------..,-i':'-i1=t--'n'-,OIIN"~S DOS DlkE fORES IN rtGJlANTES DO OIJAO(tO ~E: utAIGENTES DA PRO.

PONENTE E PERTENCEf'lTES AOS DE OUTRAS COIICESSIONÁUll\.S PERtllSSIO_ TI

NÁRIAS NA MESUA LOCAL~_D_E 7-E"Hh'::0:::---i

t f'ERCENTUAL pE TEr.4J:'o DE PfIOGRA.MAÇAO Ol/tHIÃY,·j'ne fEftErrrE A TEMAn, =:J
AVTORES E INTE:RPR~TES NACIONAIS_- '--'-_8_0 %

IP,.t..[r~::14 ltCAL !lO~ pnC'tn"",,,s 111: "'Ú~ICA POl'\JL""': "u't1IUO Dr !:OO~~ IJE t.UÍ:::ICA
J>(;lf-~14 O'U~ILEI'I."l
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ALfER1çlo OOJmlll'[l.IL DA BOOIEllAJJl! POR CPO!WI DE RJlSPOllSAJ\1LIDAll!:~

IlEIlOMIIl.W !!lDIO E n "'tUA 'II!AA.IIIII/IIJIIII//II!/II////1I/111II//l1IIt

#~

BEDE I JOIo PllSSOJ.-Pll

O],..!lWICISIlO lJJl!lll%O PIRES DE OAS~. :1IraIl11.1rO na1iO. o..
do. 1Jl4ustr1a1. %'<I.1d_ • doIliaui$ à rua. tu !I!r:lD 

Clhtu-a-, 198.....ta ei4a4a de João Pe...... Eotada de Pa.

rú~ partador de. Oldula de Idlnt14a4a "I 488.5n

B~ a 010 "I 000,546;310\-911

02-3= EG:tDn XOURJ. PIRES DIl OASmIl, _Uob'tl. Imta,a..
.... oamna1allta, %'<I.1dehta • doIlia11104& à rua. dIoa~

Clhtirall, 198, "..ta a14a4a de João Pe......· EotaaJ> da Pa.

n!be. parta4oro da Oldula de U.nt14a4a nt 883.099

SBP-;PJ: • CIO nl 000.546.314-91.

hlo pre••nte tns'l:1."W:1Onto JlC"tiou1ar, &noDa .óoio. oGtIIPDnon•• da 8001e

4ll4a par quataD do %'<IlpaJl&oJ>1llda4a llJú'h4a,' dllAOldJla4& RAMa a ~ J.twl1

:r.tda., a.....td4 ~ nas tu !:r1nal>o1ru, 198; O.n__, no.ta O.pita:!., ...ta-

do da ParaÍba, .... .ta. aa...titai1w. 4rr14alaeDtt arquin4a. • l'Og!,!

1Irado., no Janta 00 101 de.to Eo';ado, "'b n" 2520016921.-2 ão •

.. 28.09.1988, " ..1 · entra .i,· alterar O %'Oferiao aontrata, - • li!.
&DJr aI aont:r&b:

Wa quotao OU aoõ•• %'<lprOHntaU..... do oapital .001al aio 1DoUanmill a
SJloo1aiOnmia .. 1.1;:ranpiroo ou pe..... ~a1a...;

:n,..x._ altorag;ã oontratual ou ••tamtG:r1.. paad .... "011-. ... •

prh1a autorização 40 X1u1.tlriO aao Oamnnioaoõ", .,
rn;.o. -.tra40ros donrão oer _11._0 Imta•• ·• 1Iml.~nDS o....

IJ.O. oaunto padon aaorrar a.pais d. tU'Oll 0140 apr<mtda pelo :lIl1,>ú"td:r1a'

da8 Oomun1oaoõea. ~.':

n_tow ao demo.1a ol!untlho do oontrato 000101, ni9 alaal1Q_~ pro.....

ta jno_nta partiou1.or, pe""""","'''' 'tiBor. i".:...!
J: por •• aa1mrell. em pe~e1 to &Dordo. de ~. :.Q.uPto

no.to inotrwn.nto portiaular foi 1«'/rfJdo, ...s.n- a ~.n1lo, no'

pre.al1Q. ~ d~ to.talllllllho.ll abo.1:to, .., quatro .>:em;p1o.ra. d. i-

gwo1 t.ar, aam a p:r1mo1ra rla a..tlnada a reeiatra a arqui......nto,

Da :unta Oomoro101 d••t. Eot..ao.

JlÍCEP252.001 G921.2*

MENSAGEM NC? 320, DE 1989
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete i consideração dI Congresso Nacional o ato
que out.arqa concessão ã CE TV x.ANXER! LIMI.TADA., p..!

ra exp~orar s:rviç.o de r diodifusão d~ sons e ima
genB '(l>elevisao), na cid d e de Xanxere, Jilstado de

sm._ Catarina.

(AS COMISSOES DE CONSTITbICAO E JUSTICA E REDACAOI

E 'DE CIllNCIA E TECNOLOGI~, COMUNICACAo E INFORMAT!
CAI.

JXCBLEHT!SIlDlOS SIlNHORES MEMBROS DO tCONGRESSO NACIONl\L.

Noo tarmoa do artigo 49, ino1.o XII, oombinado
com S 10 do artigo 223, da Consti uiçáo Federal, tenho a

honra d. aubmeter i apreciação do Congresso Nacional,

acompanhado de Exposição de Motivos do Se~hor Ministro de
latada da. Comunicações, o ato qúe outorga concessão ã RCE
TV XANXERt LIMITADA, para explorar erviço de radiodifusão de

sons e imagens (televisão), na cida e de Xanxerê, Estado de

Sant.a Catarina", constante do Decre o nO 97.883 r de' 27 de

junho de 19B9, publicado no Diário 1ficial da União do dia
.ubaeqUente.

cidade

Brasília, em 04 dd . julho de 1989.

çio de ra~iodlfusão de sons e imagens (televisão), na
de Xanxere, Estado -de Santa Catarina.

2. . No·prazo estabelec~do pela lei, acorreram as s~

9~ntes entidades:
RCE TV DE lCl\NXERl! LIMITADA,
SCC-TV O ESTADO XANXERl! l.TDA. e
IlBS TV XANXERl! LTDA.

3. 08 órgãos oompetentes deste Ministério concluI
ram no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, ~i

entidades proponentes nati~fizeram às exi9ências do E~ital •
aoo requiBitos da legislaçao especIfica de radiodifusao.
4. Nessas condições, à vista das entidades quo Be
habilitaram' execução do serviço objeto do edital (quadro ano
xo).• tenho. honra da submeter o assW1to a- Vossa Excelência";
~ara fins de deci~ão, nos termos do artigo 16~e seus par~gr~
~oo do Requ1amento dos Serviços de Radiodifusao, com a reda
yio dada pelo Deéreto n9 91.837, de 25 de outubro de 1'85. Õ
ato de outorga somente virá.a produzir seus efeitos leqaia
após deliberação do con~re••o N~c1onal, na forma do parágrafo
teroeiro do artiqo 223 da Con.tituição.

Renovo aVo••• Exoeléncia meu. prato. tos ,do
mais profundo respeito. ~

~T/

putor9a concessão ~ RCE TV DE ~ANXERt LIMITADA, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens. (televisão], na cidade de Xanxerê,
EBtado de Santa Catarina.

o.cretp n, 97.883, de 27 de junho do 1ge9

~xcelentIBnimp Senhor Presidente da ~pública,

De'conformidade com as! atribuições legais e r~

991amentares come~idas a este Minis~ªfio, deter~ine! a public~
çao do Edital n9 243/88, com vistas a\implantaçao de ,uma est~

o Presidente êla República,
usan60 das fttribuições que lhe conferem o a~tigo 84, item IV, da Cons
tit~ição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão;
aprovado pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, com ~ reda
~ão dada pelo Decreto n9 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
v1sta o que consta ,do Processo Me n9 29000.005905/88, (Edital n9 2431
llB.I. decr,;,tac
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T[LEVIS~O tG~rdG~o)

XANXERE - se
3~ ('1'PES D2Cílli'-'lDO pr.,.,"=l~ I·17'-l.!!3)
3.0 k\<EFl'
2500 (DUAS "I!L E QUr;.K;Q·IT,CS,
llnn. tado

de julho de 1988"

o· Edital reepect,vo.
De acol'"do.
Elabore-se
propostA8.

Br~lIíli.-DF.

I2dl~"Secret'rio de Serviços d~ RadioclJfu~ão

Bras:1' I ia-DF.

1. ServlÇ"o
2. Local
3.. Canal
4.. Pol@nclA
5. CaPItal .in~mo eXloido
6. Horário de funCIonamento

x:

e~ecução de eervíço de radIodifusão de BonB e lmae@Th8 CTEtEVIS~O),

conBoante especIficações abalxo:

IndependênciaBras{lia-DF, 2:;&:deju o de 19891 1689 da
da República. . "/. o

f . :.r.Y'/..-7.y~
/I~X / /I'r</~)- ~-

/.,;.,'I---w-.., k-"'7 .'1 .... 1 ,
0<

Art. 19 - Fica outorgada conces6~o ã RCE TV DE XANXERt LIMI
TADA, para·explorar, pelo prazo de 15 (qui~zel anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de ~ons e imagens (televisão),
na cidade de xanxerê, Estado de Santa cata~ina.

Parágrafo único - A concessão ora outorgada reger-se-á pelo
Cõdigo Brasileiro de Telecomunicações, lel$ subseq6entes, regularnen
tos e obrigações assumidas pela outorgada ,=!m sua proposta. -

Art. 29 - Esta concessão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo 223, pará
grafo"terceiro, da Constituição. -

Art. 39 - O contrato decorrente desta concessão deverá ser
Assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação
da deliberação de que trata o artigo antertor, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 49 - Este Decreto entra em Vigor na data de Sua 'pub1l
cação.

e 1019

Aviso nO 365 -SÁP.

Bm 04 de julho de 1989

Excelentíssimo Senhor, Primeiro Seqretáriol

Tenho A honra de enca$inhar a eBna Secretaria a

Mensa9em do Excelentíssirno Senhor 'Presidente da' República,

acom~ànhada de Exposição de Motiv~s do Senhor Mi~istro ~B E9
t.do~4aa Comunicações, na qual su~mete â apreciação do Con

gresso Nacional o a~o constante do Decreto nO 97.883, .de 27

de junho de 1989, que 'outor~a co~cessão à RCE TV XANXERe LI

MITADA, para explorar serviço de ~adiodifusão de sons e ima

gens (t.elevisão) I. na cidade de Xahxerê, E/tdo de Santa cata.
rinatl:.

Aproveito a oportunid~de para r_novar a Vossa Ex

celênci~ protestos de elevada est~ma e con ideração.

, RON~L~TA COUTO
Ministro Chefe do Gabinete Civil

i-, .~ UL~, ;~~~~:.~•., :~.
",.I;1t,· ...

B~I,~ILI~ .

OOon !Hjl))OililfI if©lJ
12lClJO .. "

• - oI ,[ 1,r.tUiVP,
j DI2 ordl2m do Sr" !'<'cr<'tário de ~pr3 ç"J~l1i:"Ô<iI!",jH1LJS';O'

ao SrJ\/Dh para formar procnsno e posterior dcvo!t.'çã:o D Gst~ SeCt'l!:,'=

teria Cl!'rlll.

~.I"lSTERIO

CO"'U~tCAtOES
IlIUMlhODllDtN11IlC,lt,Ciol;'

___ SEP<APRC --f
29(CC.00590~88-36

A Sua Excelência o Senhor
'Deputado LUIZ HENRIQUE
DO. Primeiro secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA (DFt

PUBL'CADO NO (1.0 DE I /?

EDITAL 112 24, /88-Gl1

~eceblmento de propostas para a e~ecução e exp]oraç~o d~ U~fV~~O a~

~adlodlfu!lão de 80n5 e imaoene (tel~Vls~O) I na cllu,",élG cl'2 1:~:m:~Qrv,
õetado de Santa Catarina,

"'u~llr DllD!,>llllL,lt,C,lt,:

MnlSTHIC
• DAS

CO"'U~ICACCES

TELEVIS~O (G~réG"o)

Xanxere-SC
03-1- (trêS clece:.l~Hjo p09ra 2liJ3.s)
3.0 kll ERP
2500 (duas !'!lIl C? eJuiiJhcmtas) ~

~~~mi tado 1-. )',

1. Serviço
2. Local
3: Canal
4. PotênCIa
5. Capital mínimo p.~iOido

6. Horário de funcionamento

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, tendo G~ "
'iepo~to no artlQo ~Q do Decreto nQ 70_;68. ôe 18 de rna~ô ~~ , G
'e acordo co~ se norma~ e~tabelecidae no ReQularoento DDD SaLviçoB 6Q
~adlodlfuBão em vlQor. torna públICO Que, tranecorrlcoD 1S {Guarcnta o
'inco) dias, contados do dla sEQuinte ao da pub]lcaç~c 6este Edit~1 nD
~i~rlo OficIal' da UrtiBO. ~etar& recebendo pelo prazo de!5 (qU!h~~~

'ia: propoeta~ para & execuçAo e exploração oe s~rv!ço d~

·.diodifuelo de 8on~ e ima~en~ (televiB~o), com ª~ CdractGrf8t1c~8 8
:ondlç~e8 que se aeQúem:

-- 5FNA,PFQ

2~CCC.005S05/88-3t

~o: I~ iFi' J:.i CWf!HIC"~ÜfS
, BHAJJllA

~:?DDOlJOD. 000000188
~EÇÃ~'Lt PRm:m EmUIVI

OCA/UA9.~r.tlrl" - O.r.l
SecretlrJ. de ServIços de R.dJodlfu.lc
P,-oce88o Me n,Q

1>. fll! de atender deterllinaçlo Ruperior, !Io1icIto
autoru:lçZlo de V.Sa. para providencilQ-: A abertura dê EdItal pari

As de1llaie: condiçõen df'!1'3te Echial fazem Dilfqta clo \?fOCC38ú (jtl'.'O'

.he deu oriõem ~ encontram-ae ~ di~po~~ç50 doa ]nte~e8s~dós ~~
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do oom:l.

~.~ Cpmrrrvantr dt qur ~~t~\r I~~tntimtn'(' t~rvi(' dr Crn~r]h~

de S·t.çur"nçl'l tla['iJl~]. H' • ~rdt de' lIlunlcir1C'. C'J:.jetC' d\~~

Edital. C'~th'tJ J,'cali:ada drntrCl cC's lilllitrs dOI f,i)(, d~
r,-C'ntriTI;

2.3.1 - Fjram dj~rrns;dil~ d. 'rrtJtnt.~i(' ~" dpcumentC' de
que tr~t~ C' itrm antrri~r, IS rntidadt5 já r~pru

tante d~ qualquer tirCl d~ 5~rviç~ de rldi~dif~

sã~ na faixa dr rront~Lra, dtvrndQ. entTltanto.
inf~r~.r ~a pr~?~st. ~ssa si~uaçã~.

2.3.2 - As pntidadrs já ~~ners5i~nárjl!!prr~i~~i~n8rjas

qu~! reJa rrimeira V~~ pr~trndrre~ ex~cutar 5er~1

ç~ dr radi~difusi~ na faixa de Fronteira, drverão
pr~v1dencia~ a adaptação de seus atos c~n5tituti

v~s às disr~sjç~ps d~ Dr~rrt~ nt 85.064, de 26 de
a~olt~ dr 1980, • fim de obt~rr.t atraY~s do
nE~TEL, o IS5~nti~rnto de Que trat~ o iteM 2.3.

2.3.3 - As rntida~es que. rara registrar ou arquivar seus
atoS c~nstitutivClS necessitem do assentimento d~

C~ns~lh~ dr St~urançl Nacional, .rncionado no
ite~ 2.3. deverã" pr~Tídenciar este documento •
• tr'T~1 d~ DE~lEL. bem romo o c~n~rqU~nte regi5
tr" ou .rquivamentC> dCl' InrlnlO~, .ntes da data pre
vista para a rntreta d, proposta.

2.4 - Relação Anual de ]nformaç~e5 Sociais (RAIS), ~o.o prava
de cumprilllento da ]e-~islaçâo trabalhista rtferentr à {'t95f'!:
vânci. da rrrp~rti~n.]idid~ de brasileiros na ~ntidlde.

2.5 - C~rtidão d~ quitaçio de tribut~s federais. ~xc~t~ quando
sr trata dt micro~",prtsa;

2.5.1 - Os docum~nro5 tnumerado5 n05 itrns 2.4 r 2.5 na~

preci$arÃc ser aprestntados pelas tntidades que
nir t~nham ainda iniciado 5UA5 atjvidadr~~

2.6 _ Declaração firmada pe]~~ administr.dores, conf~rM~ Anexo
1.

~e 1988.agostoIl"BíUa-DF. 12 de

De 4rde", do Sr. Chefe do Gabinete do

Miniatro, encaminhe-se o present~ prOtte.!io ; DiviNo d:: RadiocJif~

~-L-..
l'IDlO 11[ ALCA.'«AIlA llUIRA

Assessor
Chefe <la Área de E_diente/GM

• f '''f" Il'~·1 'lu.. ~

ANTONIO'CARL j MAGALHAES

Bra~r I i., 15 de '!lOsto de 1988.

~'iretoria neoional do DENTEL e~ Florian~pollB-SC. situada na Rua
laldanha Marinho, 3A, onde neus representadtee leQaie deverão entreoar
luas propostas.

to~~IÇ~&S ~I Irl'Al PAkl tltcrçi~ E
tlrLC~Açlo DO Sta']~C li .411011'051~

1 - tl'IEGA IAS rlOrOSTAS

As entidadt5 inttrtsl.dlJ ,. ~xrcução e exploração do
s~Tviç~ dt T.di~difYI.~ dever'o, po~ St~ rtprtsrntrnte le,al, .prt
&rnrar SUIS rrcpo5tas dUJlntt o hOTario de expediente; nl Diretoria
ReeiopaJ do DENTEL e. Florian5polis, ~ Rua Saldanha Marinho,. 3A

2 - DOCU"~~JOS IELaTI~OS À ~JIDADE

J.3 ~ Prova da condí~i{'t de brl~i]eiTo, ftita aed1ante a~rest~

taçÃCl de qualquer um dos s~guinte5 docu~entos; crJtjda~

de nas~imrnto ~u casamento, teytif)~3do de rr5~r~ista, ti
tulo dt tlritor, carteira profissional ou de identidade
~u eomproyante de"uaturali;lç;c, ou de rec~nheci.ento dt
i,u.Jdldt de dirtit~5 rivil, plrl Oi portU&UeStl;
3.i~1 _ Fiel di&pen~.d~ d. aprelentaç;o d. rrova de que

trata o item acima, que= pertrneer lO quadro. so
cirtáriCl de entid~de rxrcutante de strvjç~ d~ r.
diC'difusà{'t.

3.2 - FidlAde- Cada .. traJn.eJJt~ - FC"rmuláriC" [l~T-i48 (~n(');('1 JJ).
tm 03 (tr;'!;) \"ias, para ~s S~Ci05 que dtt;m 5~ (rinco rC'r
centC") ('lU ma i .... da!. CC'tIS ('lU lçôes rtrr~Erntlt~Va$ do c'
1'.?taJ sC'cn6];

2.2.1 _ Dos ato! c~nstitutivo! d~s $ori~dades dever;o
c~nst~r disp~sitivos 4eclarando expressam~nte

que:

2.2.].] - AS c:~tas ou açõ~s represer:tltivA5 do C!
pital s~cill 580 inalienáveis e inclu
ci~n~Teis I ~5tT.nGeircs ou p~ssoas ju
rldicas;

4.1 - Prpva da c~ndiçã~ de ~ra$j]~jr~ nato. mrdiantr 'J'Tesrnta
~~~ d~ qu~lqu~T um CDS ~ttuintts·d('lcurotnt"s: ctrtid~{'t de
na~fi~tn1~ ~u ra~am~nt~. rrrtificad" dt rrs~r\"i~ta. titu
l~ d~ rJritC'r. f.rtrir. rr~fi"j~n.] ou dr id~ntidldr.

4.1.1 - Ficli disJ:'r-nsad" da, ;rrrsentRçi" da pr(\\,iI de que
trata o item anttriC'r, qurrn pertencer ao quadro
dirrtiv('l d~ entidade já rxecutantt dD serviçQ de
radiC'difusã".

4.2 - Certidã('l dos Cart~rios Djstri~uidores Civei5, Crimin~is e
de PT~testcs de Tltul('ls, dos locais de residência ncs ú]
tim('l~ 5 (cinco) an('ls, bem .ssim da~ l('1e~lidadrs onde extr
ça ('lU haja exrrcido, n('l mesm('l periodo, atividadrs econQmi
caso come> administrador. -

4.3 - PT('IVa d~ cumrriment('l das ('IbrigAç~es eleitC'rais J medi~nte

~~rtidã('l f"Tnecida pr)a Justiça E)ritC'r~l;

4.4 - Declaração assinada por todos 0$ diritrntes, confor.e An!
xo ]!I;

•• 5 - ficha de C.das~r~~en~o ~ F{'tr.ul;ri~ ~~1-1~8, e. DJ (tris)
,"i,5 ;

4.5.J _.Os d~cu.tnt~s ~ que" se r.fere. os ·itenl 4.J e ~'S

não prp'cis-ariD ser .pres'el\tadf's pele. dil"i&entt's
que eintecra. o qU'dro·~·soc1·etár.io d. entidAde, U.,
~e: que I Ipr~st'ntaçi~ d~s a ••'O$ será f~it~ ate~

~endo o' Itens 3.1 e 3.2;

4.6 - T~d~s ~$ d~CÚMtnt~s, t~. êxctçic dei q~e t~nhl. ~alidlde

·r~.d~~f'rmintdl p. d~~ ~~~~r~ya~t~s de ,n.ci{'tnalidlde, dry.
r~'~ s~r fiT.ad~s~ txr~did~s· ~u reYalidad~s rM dai. nio ~y

perior a 6b (sessenta·) dias di sua Ipresentlçio; -

~ - p~CrK[X'~S R[LAIITOS A CAIA APKIXISlaADOa
par.

as res
n. re-

n~nhuma .]t~T'Ç.~ contratual ~u e~llt~

tári. poder~ ser rrali:ada srm' pre
vi' autoril~çio do Hinistrrio das C~mu

nic.çõer.;

2.2.].3 - os Id~inist~adores devcrão StT brlsilri
rcs nat~s e • investidura nos CITCDS

SNnl:tntr ,p('d~ti OC(l.TT,rr .dtpt>1s dt' t~rr~
sid~ Irr~vl~~1 ptlo Hinisttrio das t~m!

nit.ç~e-s;

2.2 .."2 ,.,; ~t' estatuto dl rundlç~o deYf'T. ,r-Clns.t,r 'diSrôC'li'tJ-'
"VOS rf'l~tiv~s, apenas. 101 subit~n, 2.2,1.2 ·e
2.2.1.3··· .

As J('lrirdid~s In(;,ni.'~ '.inda. ~i .. f'Xf'cutl'f1~' d('l "'
serviço de r.di('ldifu5I1íO deVeTa(\ .t'rt'.t"t.r~ ;Junto
co. 'Iru est.tuto, o ..q~.dr(\ lf'rJltt.r5e- ,'tM'!.1:.d('l
tC'rul.ndo ('l nÚatT0 1 'o'ly,lClor t·(lo 111'(' •• , ,,~('lt, de"
Cid. ,;cl('1; -

2.2.3 -

2.J _ Rrqueri.~nt~ diricid~ 10 Hini~tro das Com~niclçõel;

2.1.1 _ ~~ rt~ueri~ento dever. constar o endereço
cDrrespondtncil;

At~s constitutivos r .lt~rRçõ~5 subs~qU~ntt~, cpm
prctiv,s c~mpr~vaç~ts de rrgi~tro ou arquivamrntc
partiçio crmpftrr.tr;

2.2 -
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5 - ~EKOSSTaAçÀO D~ aECrRSOS TtC~ICOS

A d~m~nstri~ãD dos TtrUTSOS ~ecnit~s I Qut ~e r~f~re D
n r 5 d~ item I d~ .rtigD 14 dD Rc~ulamrntq dos Scrviç~s dt Radi~di

fusãCl) CNn • T~d.ção dada relo Decreto nO 91.837/85, dc"cr.í ser fei
t. Jlcdi.ntc indiclçoiC' das c.rólC'tcriSitic.atii dt\ tr.nSlniSSClT e dC' sis!!
na irradiante (Anexo IV) que • ent1~~dt pr'ctcndc utili:ar n~5 sua~

instalações, cô.precndendCl: fabriCAnte, t)PO c ~odclo destes cguiP!
atontos.·

6 - CAPITAL MislMO EXICIDO PARA O L~PREEI.IMEJTO

6.1 - O c.pital m!nimo rxigidC' para o t~pTcrndimento de que tT!

ta ••linel "e", § ]Q d(l ertiJo 11 do Regulamento dos Se!
yjçp$ de R.diodifusio. com a rcd.çio dada pela DerreTo n~

91.S3i/8S, é C'.lcu]ad~ UI funçãd di pC'tência "U, no CllSCl
de FH J d. classe da estaçi~J ~onf~rme tlbela Ibaixo, fix!
da pela Por~aria Me nP 316, de ~] de novembro de 1985.

ESTAÇÕES .E RA.IOtlrTSÃr SrSORA E~ OSDA NÉ_IA, OJtA eUR-_
TA E OJDA TROPICAL

d" ou prc\'iste, nos atos constitut!VCl~, D

lizaçào até ê data de entrada em fu~clO~dDc~to

estação:

7.1.1.1 - prova de dep~sitol em banco (l1J Outro
instituiçâo financeira, de~ no m{n~::1o,

50% (cinquenta por cento) d0 vDJor cor
respondente AO capital fl:igiclt' poro
empreendimento;

OBSERVAÇ40: Se a entidade partjtjp~r oe m~]5 de
um Edital deYfrá~ fiara coada um df'le~. Dpr{'!;':rnt1i.

al;m do der~$ito de 50% (cinqu~nta pOi ccnt0) do
rapital~ miputA de a]t~raç~o d~s etos r~nstituti

vos onde conste o aumento d0 capital social d~

mais o valor do capitAl minim('l ex)gicJo pêlr", tEH~oJ

um dos serviços pretendidos;

7.1.2 - Quando o CApitAl social for infericoT t"opiud
m{nim~ exigido para o empreendimento ou fo~ igual
ou superiClr~ mas nã(' esti\'er t~tlllmC'n!~ 1ni:C>&1",,]:'t
zAdo, nem prevista ti 5un intt'gra]i~<JçBO o'ti D cl~=
ta do inicio de funcionamento dt\ f!':tnç8o:

ESTAÇÕES ·DE aADIODIFTSÃO SOJOaA EK FaEQ~ÉJCIA MODULADA
FII

E5taç~es de rClttnci. c~~rrtthdida entr~ 500 -, iE
rlusiY~. r J kK. inclusiwr - 200 (du~entls) vr:es
~ maiC"r ta]e-r ~t Rtftr~ncia;

6.1.3 ~ Esta~~e. de pC"t;nei. c~.preendidl entre J k~, ex
rlusive, e 5 k•. inC'lus~we - 500 (quinhentss) ve
=es " ~aiC"r Vale-r dt Referência;

pr'WA de derésitco, t'1'1 h<:lo('u l~U uUi"t'(j
instituiçÃo finAnceira, à[!, nD mfil.:ilUI.'.
50% (cinquenta per cento) do valor C0~'

rf'spondentt' 80 CApital e~iG:iclD pOIl"'C1 Ô
empr~endiml!'nto;

d~mo"straçiD d~ djspDnjbj]~dDdc de rr;
dito ba"C~Tio ~u de garanti0 d0 fjn~n

cíaml!'ntCl, ft'ita atravé~ [1" cl('nl~l('Il'l(>.<:

fornecidos p~la5 in~tittliç;:;es j:'n:'pl'!<:JS

ou de fin ... nciamento eC1líeedicle· relo fll-
bricante dos eQuir3mellt;.C'8~ (l(' fonlCl fi

comr]l!'tar o valor do eapito] mcnc~onado

no subittm ant~rior, at.é .:~jngir, filO :<li
nimt'. t' t('tõlJ de' ri/rito] rnupdt" r;lP~J
(' ~mrr('rndjm~nt~: \

7.J.2.2 -

s(' C~~~ dr ~ntidadr rxrcut&nte d~ sfrTjç~ de

!!!' :

i.2.J - QuandC' (' carjtCl] SNlól] tC'1aJrnt'ntl!" jn~eGr/J)j:uQ(,

fC'r~ f'U ~~I'iC'r à !ot'ma dc-~ \'cJ(\rf'~ fjJ~dcl"ü

na rC'rtaria ~IC n r .3]Ó 'fo5. pari! ((IdE; Ull" de se',",::.
~('r"i;C', ~C'rt!.cida da quantia exit;iciEJ rn!"[] f) rJf.:",·r>

~ntpretndimtnt~. a tntjd~dt fic4 j5~ntD dn de~l~nG

tr~çà~ dr djsr~ni~i]~dacl~ de r~eu?~~s fih0n~eA
T('S,

i. ~ -

100(l.).1 - EStIÇ~t'5 d~ rC"t;nC'i •• t~ S('l(\ ~'. ex~]usi\'e

(C't~) vt:rs ~ m~i"r Yal~r d~ R~frrtnC'iaj

6~1.4 - Estações de potência cC",preendida entre 5 kW, ex
clusive, lO k1ri', inclu~d+e - 1000 (lnil) vezes
m~ior Valor de Referência;

6.1:5 - ESt3Ç~tS de p~t;ncia cC"+preendida entl"e lO k- 1 ex
c)usive, e 25 k. incluSlye - 2500 (duas lni1 e Qui

Âl'Znhentlls) ve::r$ "" maior '('aJC'T de fhderênciaj

6,..].6 ~," Estaçê\es de, pC"têncil cC'.,prel!'ndida entre 25 kl", e,!
t]u5iv~, e SO kW, inclu~iv! - 5000 (cinc~ mil) ~!

%es o ~8ior Valor d~ Referencia; .
6.J.7 ~ Esta~õ~s de p~t~nci. sureri~r a 50 k~ - 70.00 (se

~e M11) v~zes ~ ~.i~r V')"r de Referenci.:

6. J • J 2 -

6.1. J 3 -

ton r-':á 'til 1
~C';;;tt~]hli'r.

PRnIElR~ : ,) rre-"a de' der~$it(ll €'rn b;lncC' cu e:n ('ti

tra jn&tjtuiçã~ finonceir8, àr! Fr~

IíIfnimC' 5('1:;; (cinquellta pC'r cenu:·) cjr"
V~]~T r~rresr~nd~ntf de farita] exi
giJ,,' rara MC'H' er;Jprt:endir:H:-ntC';

b) minuts dr a]1traç;Q d~~ 3'Q~ c~nsti

ttJ'th'ros r~ra l'Jtl'B~,~c> &(1 (':;'1'1'1n1 ,<!('

eial, a ser aumentBd~ de ~ajs Q va
)C'r n~cc~s;ri~ par$ D no\'o emrrefncl!
mento, na qual conste CJue <J sua]
r.t"Il]j:IlÇ~C" tC'tnJ ~(>ID tf0t$\"é1(1f,

a dats rr~\'ista rtlJ'Ll fl íi'íltl'Ddü

fUnci~namtntD da tst~ç~~:

SEGl~VA: B) rJ·cva de dep~5it~, em bant~ ~u ~utra

instituiçâc' financl;'iri1, dE'o ilt' i"ini
me": 50%' (cjnquenta F'''y ccnte<) de- \'[J

]0r corrrspondrnte ao carit21 e~igi

d~ para ~ nevo emrTccndirncnt~:

i.2~~ - Quand~ ~ rarita) ~~rja1 for inferjor a~

mínimo exigido rara ~ empreendifl'iC'llIto
ulJIe das t-RÔtS :lb;lixt- indicadas):

b) dcni~n51raç~~ de disrC'nibi]jdadc de
(,"éditC' bancáriC' C'u de t;arantJa de
financiemPlltC', feita atraY~B de doeu

ment~s f~rnecid0s pelas insi"ituiç~2D

rr~rrjas ~u de f~nancia~lent0 ~0nc0dj

de" rr](\ fabric~nte dos equjr~~ent0s~
,de f"rma a CQmrJe-tal' l.' YC;]i:'T do:' C<'1p:i
t~l ~~ncj~nadC" no subitem ant~rior:
at; atintir, no minimC", ('I tC''(:[ll do
capital f'xi~id(l f<lrt:l " (;'m~~ríéenclimen

to;

7.3 - Srnd~ a rJo~r~ntnte um~ fundaç~o. rxrrutant? cl~ serviçQ de
radjQdifus~~ cu n;C', a cC'mrJ'C"'aç~0 dQ$ J'~curs0S r0der~

se-r f(oita 'de uma da~ sl!'t~"uint~s tilélntjras:

PRIME1RA: a,) rT~V~ d~ drr;sit~, rm bahco ~u ~utrn jn~r~

tUJ(~("' fJn;,nrC')l"il dr, nc· fl1Initll(' !iC' ..... ffjn.:pl'i'~

1~ r~l' rrn1r) d0 vBl~r c~rre~rrnd~ni"~ ~~ rl~

rita] ~>.i!=id(' par~ {' rmrrt'if'nciil1'l."n1f' C",

EstlÇ~fS de r~t;ncja .t~ kW, cxclusivl!' 1500
(mil e quinhentas) ve!e~ ~ maior V.)('\r de Rffl!'r;~

cill;

E5tlç~es 4e pottncia comrrrl!'ndida entre 2 k~, in
clusi\Oe l!' 10 k"', .exc]us~"e' - 2500 (duas mil e qU!
nhrntas) v~:es t" mait"r ~alor de Rl!'fl!'r;nci~;

6.1.1.1 - .Estações d~ pC"trncia eC'!mp,o("l!'ndide en~r~ l(~.k"·. j~

tIusive e 25 k,:~ exe]uslive - 5000 (c1nC'('I mll) \'t'

Zf'5 (I m~iC"l· "al('lr d~ Reifer;nciaj

7.] - No c.se de entidade ainda "ao !xecutante do serviço de
radiodifusão;

7.1.1 - Quando' o ce"pital s(\ciâj da entidade "for igualou
superior ao valor do c4pital ~~nimo exigido para
~ e.preendimento r:est~ver totalmente integrali1a

6~I.S - Estaç~es classe 'lC 11

]er de Rtf~r;ncia:

6.1~9 _ Estaç~~s CI;5~~ l'B" - ~VO (du:rntas) ~e~es

mai~r tal~r de Referêncpa;

ESTAÇ~ES DE aADIODIFrSÃO DE SOS~ E I~AGE~S (TELETJSÃa)

6.) .10 - Estaç~es classe ","," - 5(10 (quinhentas) \'~i:es

_aiC"T Va)C"T de Refl!'rênc~a;

6.J.]] - I:st.çêies clB!ise HEsreC"iIlJ" - J(lOO {mil} '·e:.es
~.iC"r \'.]ClT de Rf!'ffr;nC'~.;

6.1.15 - Estaçc.rs dr p('lt~nC'ia igualou suptrior a 25 kW-·'·":::
7500 1srtr mil e quinh~ntas) v~~es (I maior Valor
d'l!' Rrferênci.;

6.2 - Os valores estabe]ecidC"s na m'l!'ncionada Portaria Me 316/
85, referem-se a cada nClva conoessia ou permissão preten
dida, considerada isoJadamente~'e o valC'r de referrncia,
a se~ considerado par. o cálcu~o, é o vigent~ na dita da
publi~ação dC" Edital;

7 - A DE~JSTRAÇÃO DE DISPOJIBILIDADE DE RECOkSOS FIXANCEIROS PODE
ai SER FEIT~ DA SEC~ISTE FORMA:
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1 nllU/f J Ai
U)d1t~VJJ}J.,.~~~üL~

Diretor da Divisão de Radioài!uS3~

4981, de 02 àe Outubro de 1981, encaninhe-s~ o presente pr0cess0

ã Direto=ia Regional do DE~TEL em Florianópolis/Se
que, L~e =ará apensação das propostas pertinentes e efetuará est~

dos.

~l d~~~n$trl{~~ d~ dj$rrni~j)id.dr dr cr;djt~

~an(ári~ ~u ~~ ~.rintiê dt fjnanciam~nt~.

f~ita atrav~~ dr d~cumrnt~s f~rntcid~s relas
insti1uiç~rs rróprias ou de financiamento
c~n~rdid~ rri~ f~~r}t3ntr do~ tquira~~nt~s.

~u .tr.\;$ dt ('<urrQs rntiQ$ qu~ drmonstrrm I

cQmr]tmrnta~'~ d~ YR1~r total d~ c'rita] ex!
gid(l rara o ;mpreendimento.

SEGU~DA: pr~va de dep~sit~) em banc~ ou outra insti
t'uiçi" finanttira, do tCltll dC' ".lor corrr5
r~ndente .~ ~Ipít.l ~xiCid~ plr. o empreen
dimento.

7.4 - Os financiament~ c(lm os f&bricante~ dQ~ equipament~5

c~m estabe)ecimrntQ$ de cr~dito naci(lnais não pcderãp ser
~~ntTatAd(ls ror ~razo sup~rior 8 lO (dez) .nos;

Brasi: li a, 17 de Agos to de 19 P8.

8 - QrADRO COMrLEME~1AR À raorOS1A

Do I Dir~tor da Diretoria Regional do DENTEL'em Florianópolis

EnderC9Q .:......Rua Saldanha Harinho, n9 3-/\ Centro

S.l - A rntidadr d~Yrr~ aprtSfn~ar, fm c~mr]tmentaçio i !ua pr~
pC'~til, o quadrt' (AnrxC' v;:. para os fins das aLíneas 2" .E~
c. d. r f f do § ]Q do ar~igc 16, d~ R~gulamento d~s Srr
~iç~s de R~diC'difu~â~r C~m a redaçã", qu~ lhe f Di dada pe
Ir Decreto nr 91.637. d~ ~5 de cutubro de 1985.

Ollcio n9 519/FNS~J Em ,31.0a.8E

9 - raOCR.\1t\ÇÃO Ao Sr. Diretor do JornaLO Estado

Cordialmente,

Pelo presente, informamos a V.Sa. que foi publicado no

Diário Oficial da União de 15/08/88, o Edital n9 243/88, referente

a eX?lOrilcào do serviço de rü.diodifus5o de sons e imagens na cida
de de XANXERE/SC.

Outrossim, comunicamos que o prazo para entrega das pr~

postas, nest8 Diretori~, terâ inicio no dia 30/09/88 e término no

dia 14/10/88.

Desta forma, Eolicitamos a V.Sa. a gentileza de divulger
o Edital n9 243/88.

9.1 - Par<l rfritt'. de rl'r~n("himeht(\ dC's itens 7 e' B dt' Anexe' Y.
c~nstante d~ ~tem anteriC'r. A prcp(\nente:

cC'nsiderandCl C\-'inter~~!;r l:lãdC'nill f' fi finalidade educati
va t cultural dt' serviçC' de radi(\difus~(\ dever~ ela~orar

seus prC'gramas informativi('$, educati,"",s (e ao ,"j,.C'), bem
crome- a. pu~licidi'ld(> cC'meT<",ia] e ('l ~t'I'\"iç(l nl:lticiC'.!iC'. de
[erma a contribuir para ~ drsenvolYimrntC' da Xaçio r atra
v;s dCl Arerfeiç~am~nt~ in~e~ral do h~mr~ br~sj]eir~,
Clbser"i1ndo, C'ntJ-e (lutros, os seguintes critérios:

9.1.1 - prefer;ncia a tem;as, aut('!res e int~rpretes nólci('!
nais, a fim d~ in~tntivaT a criatividade d~ homem
brasileirCl e o de~env(llyim~nto das empres~s prod!
t(lr.~ naci~nais, ~Qm a c(ln~tqu~nte Implisção d~

mercado de trataJ~o ligadQ a todas as atividades
.. rt:isticól~;

9.1.2 - respeito às difeJ":tnciaç~~s regi('lnlli5 da C'ultura
brllsileil's. rrC'cu]l"and('o reJaciC"ná-las !iC'U rrC'-
rri('o C'C'ntextC";

9.J.3 - Ilanutrnç,i('l de rlr\',dC" 5rntid(\ rticCl' lI('ra] t' cL"
vic~ ; •

9.J.4 • fidedilnidadt' da infClrmaçi(l e (lb5t'TvinciA. nl

ru~licidllde, dt pTinClrJ(\~ ;ti((\5 indisrensá-
,'eis i pr('ltrç~C' ~C' rú~licC' e de- consumidor.

Ref.

Solicitação (faz)

Processo n9 29000.00590188

Jl~'.(d('t~
~~~r~UI%A RAUSCH

Diretora Re9!onal

Substituta

10 - »IsrOSIçÔES FIlAIS

]0.4 - O Mini~tr0 de E~tad(l d~s C0mvnicaç~es p('t~era autC'ri~ar

a juntada de dClcumentCl5 ao ~roceS50 das prOF(l~entes

determinar seu rerstUd~.

Centro

Em ,31.08.88

Diretoc da Diretoriü Regional do DENTEL em Florianópolis

n9 518/FNS~JOI;e1o

Endereço Rua Sàldanha Mal-1nho, n9 3-/\

ou~rossim, comunicümos que o prazo para entrega das pr~

postas, nesta Diretoria, terá inicio no dia 30/09/88 e término no
dia H/10ta8.

Desta forma, solicitamos a V.Sa. a gentileza de divulgar
o Edital n9 243/88.

Ao 1 Sr. Prefeito HU:licipl1] de Xanxer(;

A!isunto Solicitação (faz)

Ref. Processo n9 29000.0059ur88

Do

P~lo presente, informamos a.V.Sa. que foi publicado no

Diário Oficial õa União de 15/08/88, o Edital n9 243/88, referente

a exploração do serviço de radiodifusão de sons e imag'ens na cida
de de XANXERE/sc.

~os [stddCls dp Ama:onas. Acre, Far~, Rondônia
e nClS Ttrritorios d(l Amapá e Roraima, exce
ção das capitai~ dos citado5 Estados, o pra:o
poderá ser de Até 30 dias, a critério de

DENTEL.

10·3·1 -

10.3 -

10.2 -

10.1 - Os dClCUIIlf'nto5 deo'\'t'r." ~er .prf'~tntadC's. prt'fere~ci.lme!!

te. t'lll ori«ina:ls. 1eclvl!'j~, racultada a reprC'duçaCl ft't~!

táti~a. d~sd~ que aS cQpias 5tjam auttnticad.s t lt~i

'"ei s;

~ aCf"itaçiClda~ prop(\st.~ não .. implicará na (lbrj~atorie

d.df da ("Iutorl" p('tdtn~o ('I Edit.l Itr ranct)adtl por in
tfres~e da Administraç'C'. mediante ato do Hini5tr~ das
CQmunica~~ts. ne-s term~s de- Irtigo 12 d~ Relulamen~o

d~s StrYiçc~ de Radi~dffusão. srm que as pr~ponentes

tr'nham dirroitC" a qualq"(Jer rfclamalj'';o ou ind~ni.ação.

Ce-nstatada falta (\u inçorreçãCl na dQcumentação qUf ACO~
panha a prop(\sta. o DE~TEL podfrá eonceder um pra%o de
at; ]5 di~s à prOr(\nen~e para supri-la.

Me - DEr~'!"~:..

RhD - 51:1.'

PRocesse ~~ Z9000.005905/88-3~

Tendo er vi9ta o dispD~to no capítulD 1]1 QO

Na."lual êe orientac:ão Jurídica. a~ro\'ac1o pela Instrução Interna n9

Cordialmente,

( Á1/aJ.J.h/'& .
~q:UIZAMU~
Diretora Regional

Substituta
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OfieJ<, n9' 517/FNS4J Em ,31.08.88 Oficio n9 515/FN54J Em ,31.08.1J1J

Do , Diretor d~ Diretoria Regional do Dt~TEL em Florianópolis 00 Diretor da Diretoria Regional do DENTEL em flori@n6políc

M z Sr.Diretor do Jornal de Santa Catatlna

A<suf111l Solicitação (faz)

Ref. Processo n9 29000.0059~88

Endereço: Rua Saldanha Marinho r 09 3-1\ Ceotro End".ço : Rue. Saldanha Mar.1nho, n9 3-A Centro

Ao t Sr. Diretor da Rádio Ditusora de Xanxerê Ltda o

Anunto Soliei taçâo (faz J

Ref. Processo n9 29000.00590$88

Pelo presente, informamos n V.S&. que foi p~blicado no

Diário Oficial da União de 15/08/88, o Edi~al n9 243/88, referente

a exploração do serviço de radiodifusão de so~s e imagens na cida
de de XANXERE/SC.

Outrossim, comunicamos que o pr,zo para entrega das. pr~
postas, nesta Diretoria, terã inicio no di. 30/09/88 e término no
dia 14/10/88.

Desta forma, solicitamos a V.Sa" a gentileza de: divulgar
o Editel n9 243/88.

Cordialmente,

~(t id(\"
EI;SE LUlZA RAUSCil-'-'

Diretora Regional
Substituta

Pelo presente, informamos a V.Sa. que foi publ~cDdo no

Diário Oficial da União de 15/08/88, o Edital n~ 2Q3/BO, "Gr8"Gnto

a exploracão do serviço de radiodifusão de sons e irn~gGns nw 'ciúa

de de XANXERe/SC.

Outrossim, corn~nicàmos que o pra~o pnr~ enkzEqn.Qw8 pg~

postas, nesta Diretoria, terá inicio no dia 30/09/03 G té?m~no n©

dio 14/10/88.

Dest~ forma, solicitamos a V~Sa. a genti183é:l de' dú.~rul9"Ül.'

o Edital n9 243/88.

Cordialmente,

. .JjJULJ'I'{j/~
~IZA it'AU5CH '

Diretora Regional

Substituta

Onelo n9 516/FNS4J Em ,31. 08.88 OOe;o ..,'" 514/FNS4J Em ,31.00.38

00 Diretor da Diretoria Regional do D~I~TEL em Florianópolis Do Diretor da Diretoria Regional ào DENTEL em Florianópolis

Endereço : Rua Saldanha Mar inho, n9 3-A Ce~1 tro

Ao : Sr. Diretor do Jornal Diário Catar!inense

Ei'ldereço : Rua Saldanha ~ar!nho, n9 3-A Centro

Ao S~~ Direto~ da Rádio Princesa D'Oeste Ltd~

Assunto Solicitação (faz)

Ref. ,Processo n9 29000.0059cq88

Assunto

Ref.
Solicitação (faz)

Processo n9 29000.0059a188

Pelo presente, informamos a V.Sa. que foi publicado no

Diário Oficial da União de 15/08/88, o Ed>tal n9 243/88, referente

a exploracão do servico de radiodifusão de sons e imagens na cida

de de XANXER~/SC.

Outrossim, comunicamos que o pnazo para entrega das pr~

postas, nesta Diretoria, ter! inicio no d~a 30/09/86 e término no

dia 14/10/88.
Desta forma, solicitamos a V.Se. a gentileza de divulgar

o Edital n9 243/88.

Cordialmente,

.~~
ELSE LUIZA RAUSCH
'Diretora Regional

Substituta

Pelo presente, lnformarnos a V.Sa. que ifJ! p!lbJ.icD.do no

Diário Oficial da União de 15/08/88, o Edital n9 2'1\3/Bl3 p lrefcrcn.i:c

a exploração do serviço de radIodifusão de sons 0 im~g~ns n~ cida
de de XANXERe/SC.

Outrossim, comunicamos que o prazo p~t'a G:nl:.T."8gtJ cla~, pr2

pJstas, nesta Diretor~a, terá inicio no dia 30/09;38 8 término no
dia 14/10/88.

Desta forma, solicitamos a V.Sa. a gentil~3a d~ Qivu192K
o Edital n9 243/88.

Cordia lmen te,

-~~Il
~LLUIZA~~

Dj,retora Regionll'

Substituta
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TERMO DE APENSAÇAo

PROCESSO N9 2000.005905/88

Acorreram ao chamamento do Edital acima indica
do as seguintes entidades:

a) RCE TV DE XANXERt LTDA.

b) SCC TV O ESTADO XANXERE LTDA.

c) RBS TV XANXERE LTDA.

As propostas entregue_ nesta Diretoria Regional foram
numeradas da seguinte maneira, ob~ervada a data de apresentação:

PROPOSTA N9 1 - RCE TV DE XANXERtLTDA. apresentada em 11 de out~

bro de 1988,protodolizada sob n9 29106.000722/88.

PROPOSTA N9 2 - SCC TV O ESTADO X4NXERt LTDA. apresentada em 13 de

outubro de 1988,p~otocolizada sob o n9 29106.000735/
88.

mentos:

01

A proponente RCf. TV QE XANXERt LTDA.

instruiu sua proposta com os seguintes doc~

Requerimento dirigido ao Ministro das Comu
nleaç~s;

PROPOSTA N9 3 - RBS TV XANXERt LTQA, apresentada em H de outubro
de 1988, protocoFzada sob o n9 29106.00'0736/88.

Nesta data, àpenaei aa presente processo as referidas
propostas, que passaram a fazer PQrte integrante do mesmo, até a
ocasião da outorga.

E, para conltar, lavr~l o presente termo, que vai por
mim a.s inado.

Florianó~olist 31 de dutubro de 1988.

. dl~,.ld.d~
'E:t:W'LU,IZA RAUSCH

Chefej da SRAD

Atos constitutivos e eventuais alteraçõec
com aa re8pect!vAs comprovações de arquiva

mento ou registro na repartição competente:

Cláusulas exigidas pelas alIneas !,~, e ~

do 5 19 do art. do RSRI

Certidão de Quitação de Tributos Federais •
quando for o caso;

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
quando for o caso:

FI. 20 a 24

PROa;sso N9 ,t9000 OC590s!08

Senhor Chefe da s;ção

1U1al1sahdo ,as propostas aprelêntadas, in

formamos que os equipamentos indicados pelas pIOponentes no
Anexo IV de seus respect1.YOs processos, atendem o que dis -

põe o item n9 V das Cand~çõeE da Edital.

9);.
JACI DESTR!
t ..c,plo,l.r .rAS

L. 08

Declara~ão firmada pelos Adminlstradoces de
que:

ai Não possui 8 entid~de autorização para

explorar o mesmo tipo de aerv1cot no rnunlc!
pio onde Be pret~nde instalar a estacão •

que, não excederá ,os limites fixados no ar

tigo 12 do Decreto-lei n9 236, de 28 de fe

vereiro de 1967, caso venha ser contemplada
com a ou torga;

b) Nenhum sócio integra o quadro societário

de outra executante do mesmo tipo de servi

ço ~@ radiddifusão. no município onde se pr~
tende~instalar a estação, nêm de outras em

presas de radiodifusão, 'el, muni~Ipios dive,;.
SOS, em excesso aos limites fixados no arti

go 12 do Oecreto-Iei n9 236, de 28 de feve
reiro de 1967, -.C8S0 a pretêndente venhe .'
ser contemplada Com a ou.lorga;

Comprovantes àe que a entidade pOS6U! os

recurs~~ financeiros exigidos para 9 empr~
endimento;

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL E~ F~ORIANDPOLIS

SECA0 DE RADIODIFUSAO

SETOR JURIDICC
PROCESSO N~ 29000.005905/S8

JUNTOS: 29106.000722/88, 29106.0~0735/88 e 29106.000736/88

ASSUNTO : Edi tal n9 241' 88

PARECER SRAD N'? 250 /8~

EMENTA:

convocaçào de interessados na execuçio e explo
ração do serviço de radiodifusã; sanE e ;magenf
na cidade de XANXERE

Estado de San~a Catarina.

IFI.

IFI. '29

IFI. 25, 26

Ir!.

Minuta de alteração contratual ou estatuá

ria para a elevação do capital social, a B~r

aumentad~ de mais o valor pre~isto phra o
novo serViço, quando for o caso;

Recursos técnicos: indicação dos equipamen
tos;

Quadro complementar A propo~l., conforme i

tem B das Condições do Edital:

Assentimento prévio do Conselho de Seguran
ça Nacional, quando for'o casal
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recuTsos técnicos: indicação dos equipamentos;

instruiU sua pr0;Josta com os se~ulntes documen'

prova de que os cotistas ou acionistas são br!
sileiros;

RBS TV XiWXERt LTDAA proponeil t e

declaração dos diretores, de que não partlclpam
da direção de outra entidade executante do ~es

mo tipo de serviço de radi.odifusão 8 que se re
fere o edital. no muni~ípio onde se pretende
instalar B estação, nem de outras empresas de
radiodifusão, em municípios diversos, e~1 exces
so aos limites fixados no artigo 12 do De~reto':
lei n 9 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no
exer~ício de mandato eletivo que lhes assegurem
iTr,unidade parlamentar. nem exercem cargo de su
pervisão ou assessoramento na Administração Pu
blica, do qual decorra fOTO especial. -

prova de Que os diretores ou sócios-gerentes são
brasileiros natos;

quadro complementar proposta, confvrrnf iterr, S

das Condi,90s do Ed, tal;

prova de cumprimento das obrig.~ões eleitorais
dos diretores:

Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis,
~riminais e do de Protestos de Títulos dos diTe
(ores:

GJ 36

Q 39 e 4 O

[;]

GJ 10 a 12

GJ 10 a 12

GJ 1 J a 15

GJ 16 a 34

GJ 35

Prova que os cotistas ~u acionistas são bra

sileiro&;

Prova que os diretores ou sócios-gerentes .ão

brasileiros natos J

Prova de cumprimento das obrigações eleito

rais dos diretores,

Decla-açio dos diretor•• , de que nio P&~it!

pam de direção de outr.. entidade executante
do mesmo t.ipo de aervl iço de radlocHfuaio a

que se refere o edital, no municípiO onde ••

pretende instalar a estaçio nem de outras ~
pr•••• de radlodlfuaiq, em .untclploB dlv.r 
80S, em excesso aos. l'l.mltel fixados no artiqo

12 do Decreto-lei n9 2)6/67, caso a prpponen
te venha a ser contemplada com a outorga • que

nÃo estão no exerclclô de ~andato eletivo que

lhes assegurem 1mun1d.õe parlamentar, nem exer_
cem car9D de 8urpevlsio ou assessoramento na
Adm1ni&traçÃo Pública, do qual decor~a foro e!

pec1al,

Certidão dos Cartôrl08 Distribuidores C!ve18,

Criminais e do de Protestos de Títulos doa
diretores,

]

IFl, 1 J a 16

IFI. 09 a 10

I FI. lI, 12

IFI. 09 e , O

tos:

"propononte scc 'TV O ESTADO XANXERt LTDJ,

instruiu SUl proposta ~om os se,uinte~ dDcume~
GJ__,,-O_I__ R~querimento diri&ido .0 Ministro das Comunica

çoes;

~ ~. comprovantes de <lue a entidade possui os rocur
f .ui~rd:~g~i o50S financeiros exigidos pari oempreendillento: -

tos:

GJ 01

~1 04 a 08

[;J 05,06,07

[;]

[l!J

GJ 09

GJ_J8 _

GJ -~----- I

R~querimento dirigido .0 Ministro das Comunic!
çoes;

atos constitutivos e eventuais alterações com
as ~espectivas com~T~v~ções de arquivamento ou
Tegl~tTo n. repartlçao competente;

cláusulas exigidas pelas alíneas !' ~ e ~ do
l' do art. 14 do RSR;

certidio de Quitaçio de Tribu~os Federais, qua~

do for o caso;

relação Anual de lnfoT~lações Sociais (PAIS), qUoa.!!
do for o caso;

Declaração firmada pelos administradores de Que:
a) não possui a entidade autorização vara explo
Tar o mesmo tipo de serviço. no municlpio onae
se yretende instalar a estação e Que. nto exce
dera os limites fixado~ nó artigo 12 do Oecre~

to-lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967. caso
venha a ser contemplad. com 8 outorga~

b) nenhum sócio integrl o quadro societÁrio de
outra executante do mermo tipo de serYiço de ra
diodifusão, no municíp o ond~ se pretende instã
lar a estação, nem de outras empresas de radiõ
difusio. em municípios diversos, em excesso lOS
limites fixados no artigo 12 do Decreto-lei n'
216. de 28 de .fevereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser.cont,.plada co. a outor,a; -

comprovanteS de que a entidade possui os reCur
sos financeiros exigidos ..ra o eapreendi.ento:

ainuta de .Iteração contratual ou estatutiriapa
ra a elevação do capital social, a Ser au.enti
do de .ais o valor previsto para'o novo serviçõ
quando for o caso;

~I 03, 04,05

[;] -------- I

GJ>.- _

GJ>.-_'-'---

G:l 08.e 09

atos constitutivos e eventuais alterações com
as respectivas comprovações de arquivamento ou
Tegi~tro na repartição competente;

cláusultS,exigidas pelas alíneas !' b e ~ do
l' d. art. 14 do R5R;

certidão de Quttação 'de Tributos Federais, qua~

do for o caso~

relação Anual de lnformações Sociais (RAlS) , qu~
do for o caso;

Declaração firmada pelos administradçlTes de que:
a) não possui a entidade_autorização ~a~a expIo
rar o mesmo tipo de servlço, no munlclplo onae-
se Bretende instalar a estação e que, não exce
dera os limites fixados no artigo lZ do ~cre~

to-lei nO 2~6, de 28 de fevereiro de 1967, caso
venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de
outra executante do mesmo tipo de serviço de ra
diodifusão, no município onde se pretende instã
lar a estação, nem de outras empresas de radiõ
difusão, em municípios diversos. em excesso aos
limites fixados no artigo 11 do Decreto-lei n'
236, de 28 de fevereiro de 1967, c.so. preten
dente venha a ser contemplada com a outoraa; -

minuta de alteração contratual ou est.tutíria~
ra a eleva~io do capital social, a ser awaent~

do de .ais o valor prevista p.rl O novo serviçÕ.
quando for o caso;

r'e~uno$ técnicos: indicaçiCl dos equjpl1lle'nto~;

,quadro complemtntar ã propostl, (onfor~e it~1l

das CondLç5es do Editol:
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t;J....,.---- assentimento prévio do Conselho de Segurança N~
ciona3, quando fot o caso: 1I 17 a 25WJ<- _____

Certidão dos Cart6rios Distribuidores Cíveis,
Criminais e do de Protestos de Títulos dos diTe
tores:

[;;J 12 a 14

GJ 12e 13

~ 15,16

prova de que os C~tíSt8S ou acionistas ~ão bTa
sileiros:

I 'b rova de que os dJ retOTes ou sócios-gerentes são
l. rasileiros natosl

prova de cumprimento das obrigações eleitorais
dos diretores;

declaração dos diretores, de que não participam
da direçiú de outr~ entidade executante do mes
mo tipo de ~cTviçu de 13,)iodifusio a que se re
fere o edital. no município onde se pretend~

instalar a ~stação, nc~ de outras empresas de
radiodifusão, em municípi~~ diversos, em exces
so aos limites fixados no artigo 12 do Decreto=
lei n Q 236/67, taso n IlIDpGI1CJlte venha a' ser
contemplada com n cut~rga e que n~o estio no
exerticio de mandato eletivo que lhes assegurem
imunidade paJ]all'2ntBT. riem e~ercem cargo de su
pervi~~o ou aSSC~SDTal'lrrlt0 na Administr~çio rIT
blica, do qual deCOTJfl foro f!:.peciaL ..

QUADRO CO~IPARATIVO DAS PROPONENTES

RCE TV DE XA~XER~ LTDA

OI-1.\DRO COW'flflATlVO ['fi:'; PIWr'ONr.NTE~

r-
I

04

I
fl'1 ,~II 100 -•. 1

,~;~l- 'j L':P~"'~~
'~_., f ~-:!

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

I
I

J_l--L-~

50

27,

22.,

MARCELO CORREA PETREL[

SILVIA COMELLI
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Ante o exposto, concluimos que rs seguintes entidades

estão aptas ã outorga objeto do Edital nQ 2~3/88.

PROCESSO N9 29000,005~43/d8-81 ~

EOITAL n9 243/66 - TV - ..!anxere (SC}

ai RCE TV XANXERE LTDA

bl SCC TV O ESTADO XANXERE LTDA~

cl RSS TV XANXERE LTDA.
Senhor Diretor,

Esclarecemos que as entidades arrese~taram 8 document!

çio em ordem apenas a RBS TV XANXERE LTDA, hão juntou cópia do com
• I

provante de 50\ do deposito do capital soci~l.

A consideração do Sr. Diretor R~qional.

Florianópolis, 31 de outubro de' 1988.

MC - DENTEL
DIVISA0 DE RADIODIFUsAO

SEÇAO D~ ASSUNTOS JURfDICOS/SOU

'ROCESSO N' 29.000-005905/88

IDI TAL N' 20/88-GM

apensos i.

~
ELSE LUIZA RAUSCH

Asslst.Jurldica

Chde da SRAD

Enca~lnho o pres~nte proeeBBo(E~ITAL n9 243/88)

Divisão de Radiodifusão, para prorsequlmentoo

Florianópolis, 31 de outubro dei 1988.

e .eu.

Por um lapso, ao ser devolvido o presente

Edital para cumprimento de exigência da entidade RBS TV XANXE

RÉ LTDA, a SCS - TV O ESTADO XANXERE LTDA deveria também ter
sido notificada pelo seguinte motivo: a entidade apresentou a

prova de depósito bancário no valor inferior ao mínimo de 50\

ào correspondente ao capital exigido para o empreendimento

(doc. fls. 33', que é de Cz$ 12.720.000,00 antigos.
No caso em questão, li entidade por não

ser ainda eXêcutante do serviço de radiodifusão, está enquadra

da no subitem 7.1.2 das Condições Antigas do Edital. Portanto,

considerando que seu capital social é superior ao exigido, ou
seja, CZ$ 20.000.000,00 antigos, e que a sua integralização es

tá previ.ta para 2(4~J8) anos, isto é, prazo posterior à Qdta

para o inIcio do 'fWlcionllllDento da estação (doc. fls. OS - Cláu

sula 7!), conforme a proposta a~resentada (doc. fls. 40), que é
de 18 (dezoito) meses, a DR/FNS deverá notificar a entidade a.
fim de cunprir o determinado nas CondiçDes do Edi tal, sugerindo-

lhe uma das seguintes soluções:

a} alterar a cláusula 7~ al{nea RbR do Con

trato Social, prevendo a integralização do capital dentro do pr~

zo de 18 ~~zoito) meses, proposto para inIcio da execução do

serviço, ou:
b) alterar a proposta (fls. 40) apresentada,

amentando o prazo para a entrada em fW1cionamento da estação

para 24 (vinte e.quatro) meses.

Salientamos que em qualquer dos casos a en

tidade deveri efetuar um depósito de NCZ$ 1.135,00 para comple
tar o m!nimo exigido que é de NCZ$ 6.135,00, tendo em vista que

O d~pósito feito no Banco Meridional (f18. 38) é insuficiente

para atender às Condições do Edi tal. D" .'.A •.
Brasília,~em ........Jf'vO de 1989

C::.::- C ~ 0_-
~VALESCA ME ZES ~'''-0

Advogada - FAS

INFORMA~O RAD- N' 231/88

Haja vista os termos inseridos no item 7.1.1 das

CONDIÇOES DE EDIT~ PARA EXECUÇAO E iXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RA
DIODIFUSÃO. E considerando que RBS TV XANxtRE LTDA não é execu
t.nt~ de serviço de r8diodi{usi~. conspquehtemente. deveria ter

apresentado prova de depósito de. no míni'o. 50\ (cinquenta por
cento) do valor correspondente ao capital lexigido para.o empreen
dido. ~ a presente par. propor que os autds em pauta sejam remeti
dOI.s Diretoria Regional de origem para n~t1ficar a proponente p!
ra cumprir esse requisito.

A consideração superior.

Brasília, ..2r'bde CÚCf~de 1988

Y
'::x;"J''Q Cl)o1L~ J) Jtr--dD~

() BÁRBARA MARIA BAPTISTA DOS ANJOS'I Assistente Jurídicq

DIRETORIA REGIONAL OO.DENTEL EM FLORIANOPOLIS
PROCESSO NO 29000.005905/88

EDITAL - 243/88 - TV XANXERE Isc

Ten~o .ido cumpri~o toda. a. exigências 801icitad~l!I

em fls. 41, sugerimos o encaminhamento do presente processo (Edi

tal nO 243/88) e seus apensos à Divisão de Radiodifusão par~ pro!

seguimento.

Florianópolis, 07

Â consideração do SR. DIRETOR REGIONAL.

Remetam-se os autos ã DR/FNS cordorme proposto.

Brasíl;l3: ~ de~~'./ de 198~

~DOMINGO POTi A ALGOl i
dJtelor da DIVIsão de Ra41odlfusão

DE ACORDO. Em, .0:11. f:!?1 ..cf$
Â DIVISA0 DE RAOIOOIFUSÂO.

, -./--
ALB~yOSe DA SILVA CARNEIRO

Chefe da 5RAD

SUb8~itutc

Floriaf2ópolis, 07 (ie marco de 1989.

de 1988

S TEIXEIRA
Jurídicos

Diretor desta Divisão.Ã consideração do Sr.

Brasília. ~ de

ESMERALDA EUDC1± \ ,
Chefe da Seçio'de As
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PROCESSO 89 29000.005905/88-36DIVIS~O DE RADIODIFUsAo

SEÇÃO re ASSUNTOS JURIor COS Isou
PROCESSO N9 29000.005905/88-36

JllNTO 29106.000722/88, 291061.000735/88 e 29106.000736188

ASSUNTO: Edital n9 243/88 {Conypcaçào de interessados na execE
ção ~o serviço de-radiodifusão de

sons e imagens(TV} na cidade de

Xanxprê, Estado de Santa Catarina).

INFO~ÇÃO RAD N9 129/89

ASSUNTO

Senhor Secretário-Geral,

Trata o presente procesBo'do Edital n9 243/88 I

p~ra outorga do serviço de radibdifusão de Bons e 1m!

gens (TV), na cidade de Xanxerê Estado de Santa Cata

rina.

EXCELENTfsSIMO SENHOR MINISTRO OE ESTADO DAS COMUNICAÇOÊS
BRASfLIA - DF

DE SOUZA
lENTEL

P2gi2

e p~

de R!!
129/89,

ate!!

NO prazo estipulado, acorreram ao chámado as s~

guintes en~idades:

Brasília, dide ti.U de 1989

Ante o exposto, está o processo em condições de

ser submetido _~ consideração do Exm9 Sr. Presidente da

República.

al RCE lWlXERe LTDA

bl SCC TV O ESTADO XANXE~ LTDA

c) RBS TV X1\IIXEIlt LTDA

o processo fOi examinado pela Diretoria

nal do DENTEL em Florianópolis (despacho fls 27

recer n9 250/88 às fls. 28 a 38) e pela Divisão

diodifusão dêste Departamento Informação RAD n9
constatando-se que as entidades 8upramenclonadas

deram aos pressupostos do Edital.

C08CLUSJi.0'

ESTUDO
SINTllTICO'

Em atendimento ~s instruçÕê9 baixadas pelo ~

NUAL DE ORIENTAÇÃO JURIDlCA, em peu Capítulo 111, a Diretoria ~

9ional do DENTEL em Florianópolip proeedeu ao estudo preliminar'

das propostas apresentadas pelas entidades:

ar - RCE XANXERf: LTDA
bl - scc TV O E~TADO XANXE~ LTDA

c) RBS TV X}"1ll(E!lt LTDA

Tendo emitido o despacho de fls. 27 e Parecer n9 250/88 às fls.

28 a 38, quando concluiu que aR ~roponentes satisfizeram os r~

quisitos do Edital.
Cumpre esclarec~r, que a entidade SCC - TV O E~

TADO DE XANXERe LTDA, (Processv n9 29106.000735/88) foi notific~

·da atravês do Ofrcio n9 047/FN& ~ J/DR-FNS/DENTEL de 20.02.89
(Documento fia. 44) r para atendex as seguintes exigêneiaB eBtab~

lecidas nas condições dQ. Edi tal:
- complementar b depósito bancário corresponde~

te aos SOl do: valor mínimo exigido para o

eJfPreendiment~;

- alterar a C18UDula 7a. alínea "b" do Contrato

Social,·preve~do a integralização do capital'

dentro do prafo de 18 (dezoito) meses, propo.!'.~

to para o iniCio da execução do serviço, ou,

alterar a proposta aprelenta~a(anexo V) (pr2
cesso n9 2910~.000735/88- doc. fls. 40) aume2
tando o prazo'para entrada em funcionamento

da estação pata 24lvinte e quatro> meses.

Ratificamos par~ialmente o citado Parecer n9

250/88, sugerindo o encarninhament9 dos autos ao Senhor Presidente

da República.

Brasília,),1' de U de 1989.

<:::::,-~ ()~ ~ . -. J) J!~"""
~IA V~NEZES MONTEIRO

Advogalla-FAS

A Consideração ao Sr. Diretor desta Divisão.

Bras!!ia, ~ '\ ~i' ~ de 1989.

""= ,,,,,,n~"m
Chefe õa Seção ~e Assuntos Jur~dicoB

RCE TV DE XANXfR~ LIMITADA, inscrita no CGC sol> o nO
RO.746.ft47jOOOI-04, d€'vidampnt€" constituída Ittl forma da le!li!'Jlaç~o

em viqor', rum !wdt· fia cidadl' clt" Xon;wr~, l'l!Itodu dt., Süntn CoturiUd,
tendo tomado conhE':címE'nt,o, (jtrav~!ô do,Di~rio Oficial da Uni~o de '
15.08.88, do Edital n9 243, o qual abre a possibilid~de de instala
ção de uma Emissora de Radiodifusão de Sons e Imagens(Televisâo),'
na cidade de Xanxerê, cstàdo de Santa Catarina, vem por seus Diri
gentes que a esta subscrevem, dizer a V.Excía., que dese}g execu 
tar o serviço c que se compromete desde j~, a atender a todas aS '
exig~ncias de ordem T~cnica e legal que lhe sejam feitas por esse'
Minist~rio.

Declara que se compromete, caso seja a entidade esco
Ihida para a execução do serviço, total o~edi;ncia ~s leis, Regu';
mentos, Normas e Recomendaço;s em vigor ou que venham a vigorar,r~
ferente ~ execuç~o do Serviço de Radiodifus~o.

De. acordo.

Submetam-ge OR- ,utoH-ao Sr. Diretor-Geral do

DENTEL, para encaminhamento ao Sr~ Secretário-Geral deste M1ni~

tério.

" ..ru~..:,;..{.. '~".

Diretor da Divisão de

Nestes Termos
Pede Defer ime~to

XJíl::~' SC, o~ de outubro de 1988.

~~IO~~
Diretor

~~RNS
Diretor
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CONTRATO DE CONSTITUIÇ~O D~ SOCIEDADE
POR COTA DE RESPONSABILIDAqE LIMITADA

Art.12! - A diretoria fica investida de poderes p~tQ ~~~C8GGnt~ç~o

etive e passiva da sociedade" celebrar contratf;)S~ contt:di~
obrigações, prestar fianças, transigir, renunciar G diEei~

tos, constituir procurodorcs em nome da sDciedade e
ticaI todos e quaisquer atos necessárioe a cDn~~g;~f;~f'~~'~
objetivos BociaiB ~ defeea dos intere~~eB da

HtLIO M~~~q~~Jr brasileiro, c~eedo. economist8. pOL
~da Cedultl de Identi~de 02 110.561 55I- se e
CPF/MF n' 006.353.919-53, esidente e domiciliaão
em Criciúma, se. na Trev.M dalen8 Casagrende, 41
Cen~Criciúma. se e LVARO ROBERTO DE FREIT~S
ARNS, bra sileiro, ca sado, ~dinlnTstredor de empresas
portador da Cédula de Iden~idade n~ 1.521.144 55I
se e CPF/~F.~~ 533.054.699~O' residente e domicilio
ado em Crlcluma, se, na Ru Cel.Ped[Q Benedet 3594

Apto 602-Centro, constltue- pelo presente instru
mento uma Sociedade por CO~8S de Responsabilidade
Limitada, que serd regida ·~elas Cl~u5ula5 e condi
ções seguintes;

Art.13~ .. Todos 08 dOClJmentl')~ que ftcerretem re9pon~ebi

com B sociednde dever~o ser, obrig~tori~mentG~

por dois diretores.

§ ~nico: ~ diretoria representada por qualquGf a~ 80US 10~1!
brog~ pod~r~ deleg~r a func1on~riDs d~ SGU quadro
09 poderes que jttlg~r 'conveni entes q otwiélo o Ri~
rJistério das comunic8ções-DENTEL.

Art.14!! - 11 dirctori~ perceberá e título de remuneração ,3 quórnti'3
mensal de acordo com a legislt:tçào vigentE~ G õe comUlm G=
cardo entre os sócios dir.etores.

ALt.15 2 - É expressamente vedado à Oiretori~ a prestaçãD d~ iioMçns Q

avais e outros beneficios em fevor de teEcei[D~o

CAPtTUI,O I - DA DENOMINAÇlio SOCIAL. SEDE, O~JETO. INícIO E PRAZO DE
Dl1RAÇAo

Art. l' - Sob a denominação de IRc.E TV DE XAUXER@: LIMITADA;) fica con.,ê.'
tituÍda uma Boci~dadf! por COt8B d€l responsãbíH.dade limit,ª
da. podendo. entretanto, a 8ocied~d,e utilizar como título
do estabelecim~nto: RCE TV.

1\rt.162 - Os diretores respondem para com a EOcied'3de e l:l(j i: 6 com
terceiros, eolid~ria e ilimitadamente peJo ellCeS8Q dG
dl!lto e pelos atos que praticorem com 'lJioloçiio elaS' !G';.S o

CAPíTULO IV - ob EXERCíCIO SOCIAL, BALArJÇO, DISTR!BIJIÇ~O D2 r...1JcG'os 8
OU PREJuízos

Art. 21 - A sociedade terá sua sede e foro ~~ cid~de de Xanxerê, es
tado de Santa Catarina, na Rua CeIt. Passos Mflia, 184 -Cen
tro.

CAPíTULO V - DO AU~IENTO DE CAPITAL, RETI~ADA DE SÓCWS e; !JHJINlnçi'.o
DO CAPITAL

Art.20! - Os prejuízos que porventura se verificarem seE:âo WlEliltidos
em conto especial, para serem amDrtizadas nos 8::erC1lCJQS
futuros e não o senda serão suportados pelos oócios PEO~QL
cional ~o capital de ceda um.

Art.lg e - Os lucros líquidoa apurados seyão dist~ibu{dos

iguai& e cada uma ôas cota~, cabenôo D codo
pert~s quantas cotas possuirem t poã~ndo.Q

.cios,ficarem em reserva na sociedade.

Art.18 2 - No fim de cada exerC1C10 social, proceder-se-á a vGFifica
C;ão dos re sultado5, levantado pelo balíanço gel:al. obe.-J'2cd.~
das 85 prescrições legais-e técnicas pertinGnte3 à natsEio

Art.212 - Em cnS08 de eumento de capital, terBO prer~rênc1a 00 cotli~
tee pore 8ubscoriçiio em i9UZJld~d~ do condiçõoo o no E'C'c)r»c~
ç&o exete daB cota! que possuírem.

Art.l7! - O exercfcio social encerraI-se~~ no àia 3' de dGr.e~bro 68
cada ano.

§ li -

o objetivo da sociedade é a eXPlo~ação do Serviço de Radi2
difusão de Sons e. Imagens na ciclo e de Xanxerê, estado de
Santa Catarina ou em outra qualqu r do país, desde que pa
ra tal tenha obtido ~ necessáriautotizsção do Ministério
da S comuniceçõe s-DENTElh

Art, 3' -

A sociedade poderá instalaq, manter e extinguir fi
liais, ag~nciag, eBcrit6ri~9 e quaisquer outros e!
~ebelecimentos necessários 80 bom dceampenho dos a
tividades consubstanciodes no objeto social em quol
Quer perte do território n~cional, respeitades as
prescriç5ee e @xlg~ncie8 ldgais pertinentes. fazen
do oe reGpectivos desteque' da p1!rte do capitel RO

ciel que se afigurarem nec~99Brioe.

§ 21 - A sociedade poderá mudar e~ qualquer tempo, ti forma
jurídica adotada, por maio~ie de votos, entendend.Q.
•• QUo ÜBdo coto possuída dé direito a um voto,

Art. 4' - ~ .oei.dade iniciará aua. ativida~e. em 16,ll.8B.

~rt. S' - O pra&o de duração da aoeiedade é por tempo indeter~.

CIIPíTULO II - DO CAPITIIL SOCIAL. DAS COTAS, :COTISTAS' E RESPONSAB'TIlI
DIIDES

Art. 61 - O cepitol social é de CZ$ 12.800.000,00 (doze milhões, oi
tocentos mil cruzados), dividido em 12.800 (doze mil e oi
tocekta~) cotas, no valor de Cz$ 1.000.00 (hum mil crQ
zados) ceda uma e para Bua formação os sócios concorre
rão de seguinte forma:

e) lItLIO MAZZOLLl. já qUi'lllificado,~ com 6.400 (seis mil e
quatrocentas) cotas, no valor de CZ$ 6.400.000,00 (seia
milhões e quat[ocento~ mil cru~~dos).

b) ALVARO ROBERTO DE FREITAS ARNS, já qualific.do. com
6.400 (seis mil e quett:9cent"s) cotes, 'no velor de Cz:$
6.400.000,00 (BeiR milhõ~B e qgetroc~ntos mil cruzados)

tlnico: O capital social será ~n~egralizado em até 180
(cento e oitenta) dias, em moeda corrente nacio 
nal, a contar da puolicaçào do ato de Outorga no
Diário Oficial da União. '

Art. ,. - 1\ responsabilidade dos sócios, nC'l conformidade da lei, é
limit~dB c importâncib total do c~pitnl social.

Art. 81 - Ae cotas só podem rer subscritas Ror brasileiros e são in
tI8hsferfveis'e incaucionáveis à ~strangeiros ou pessoas
jurfdiceB.

Art. 9 1 - Qualquer transferência de cotas dapenderá da preV1a anuên
cia do Ministério das Comunicações, DENTEL-Departamento
Nacional de Telecomunicações, aenOc nula e insubsistente
quelquer trensferência efeti~aõa sem esta formalidade.

CAP1TULO 111 - DII ADMINISTRAÇlio E SUAS ATRI~UIÇ~ES

Art.22~ - O sócios que desejar se retirar da rociedaae derá a esla 8

demais sócios conhecimento de sua deCIsão com 180 (cento 8
oitenta dias) de antecedência; as suas cotas ter 50 o valor
determinado p~10 dltimo balanço. deveria Bel v~ndidas pra
ferencielmente eo sócio remanescente, o qua! as ~dgui!~rão
e'ss pagarão' nb prazo máximo de 24 (vinte e qu~tro) rneSG8

contados da -terificação de seus haveres/em parcII51as iglJi!J.ls
e sucessivas, vencíveis de 30 {trintal ~m )0 (trint~) dió8

Art.23~ - O falecimento de qualquer sócio não dissolverá ô socied8oe
Os seus herdeiros ou ButeSSOtes os substituirão

nl! SJciedade, se li l,ei eusim·o permiti";, ~~:~~~~::~~::~~];~:Dmesma, por escrito, qual deles será o
enquanto as cotas do socio falecido se
pela partilhai será feita a alteração conlrEÚ",]--"õ)a':0 38
proceder e inclusão do novo ou dos novos

i tlnico: Pata epun»çijo CIo capi to1 Ijo f!jl&ci(~n nF.ío fr:1>r,í p:i:,2
cedido o balanço ~)(treord1ni!r1o. nem procedid;:; I)

eveli~ção de fundos do comércio: o c;;:;pitol os
lucros contübilizados. do falecido, setão
nados pelo último balanço. se o fêll~cirm-;lnl;C' ocot:
ler no primeiro semEa'stre do ano civil; ocorrendo
no segundo Eemestre àever-se-á aguardar o novo ;:):].
lanço geral, a fim d~ ser procedido Q levantarnGn~

to dos b~nB do sócio f~leciào.

Art. 24!! - Em caso de diminuição de capital v ejl:n:~ p~oporciorni:oll G! ig\.81
a cada cota possuída.

C~PfTULO VI - D~S DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRI~S

Art.2S t - As divergências sociais e os casos omisE.:os no prc;srmte COI~,
treto se(ão regulado~ pelas disposições gerais vig~ntes"

observando o foro da cidade de Xanxerê, estado de Santa Cft
terine, (enunciando todo e qualquer outro [oro de seu eveQ
tual domicílio.

Art .10~ -)\ Bocied~de será ·administrada por un;ta di_retoria composta
de 02 (dois) diretores, sem,desigqaç50 êspecifica, send~'

que os edministradores da entidadd ser~o br8~ileiros natos
e Buas investidures nos cargos eo~ente poderão ocorrer
BPÓS haverem sido aprovados pelo Ministério das Comunica
ções.

Art.ll' - Ficam nomeados na assinatura do p~esente contrato, os se
9uíntee sócios diretores: HtLIO MÁZZOLLI. e ALVARO ROBERTO
DE FREITAS ARNS.

E por estarem de pleno acordo com 3S clt,~sul~s c
condições aqui expresstJ s, firmam {) presente '::!ffi 0'-3
(qu~tro) vias de igual teor e form~. para um 56 ~
feito na presença das testemunh~s: JOSÉ LUIZ DA ro~
5A NETO. bra sileiro, c;:saoo, contaàor. E~sidelllt8 G~

domiciliado em Cticiúma, se, com Cédula d8 !deni;1.dfl.
de nS! 454.566 SSP-SC e CPP!f.lP n 2 :376 .. 27'3.689-127 B

VALTER LEONE WATERKENPER, bresileil:"o. ca s-ado , inoug
tridrio, residente e domiciliado em Nova VQne~D, se
portedor da C~duln de Identiàa~G n~ 152,~75 83Y-
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SC e CPF/MF n' 257.031.659-00, e fim de oer submetI
~a 8 enálise ao Qepar~~mBnto Nacional de Telecomun!
ceçõeo-DENTEL e e eegpir encaminheda " MM.Junte Co
mercial do Estado de S8nta Catarine, pare o compe
tente registro e p08tpri~ arquivamento.

do Est~do de Santa Catarina, para o competente re
gistra e posterior arquivamento.

""'~...,"

16 de setembro de 1988

~~~RHS
Testemunhal!!:ARNS

I~<~-'-",4~'m""
Testemunhas:

-:;i~5ANETO

AI'EXC' I

RCE TV DE XANXERt LI~ITADA
1" ALTERAÇAO CONTRATQAL

~~~bras'leiro~ casado, economista,
portador da Cedula e Identidade n! 110.561 S51
se e CPF/MF n~ 006.3 'J. 915'-53, residente e domi'ci
liado em Criciúma, S , na Trav.Madalena Casagrande,
41-Centro e ALVARO R BERTO DE FREITAS ARNS, brasi
leiro, solte , m 15 ra or e---eriipreS2Ie, port!l
dor da ~edula de Ide tidade n l 1.521.144 SSI-SC e
CPF/MF n' 533.054.69~-OO. re.idente e domiciliedo
em Cti~~ma, se, na ,ua Cel.Pedro Ben.~et, 159-~pto
602, Centro, com seu Contr~to sociel devidemente
erQuivedo ne Junta CqmerciBI do Estado de Sante C8
terina sob n' 422010114559 em 18 de egosto de 1988,
de comum acordo, ree~lvem alterer o seu Contrato 82
ciel, mediante &s cl~uaula5 e condiçõ.. 8eguint•• ,

1-) Retificar a qualificação. civil do cqtista ALVARO ROBERTO DE FREI
'TAS ARNS no Contrato ·Social inicial \que constou como casado, qu~n

do na realidade seu estado civil é solteiro, retificando-se, por
tanto, o Contrato inicial, pl1ssando;a ter l!I seguinte redação.

I
"ALVARO ROBERTO DE FREITAS ARNS. bra:sileiro, solteiro. administra
dor dé empresas, portador da Cidula ~e Identidade n' 1.521.144 55I
SC e CPF/MF n 2 533.054.699-00. residente e aomiciliado'em Ctíciúma
se, na Rua Cel. Pedro Benedet, 159-Apto 602-Centro".

21) AI terer o CAPíTULO 111 do Contrato Social, em seu artigo lO! que
pa!será a vigore r com e seguinte redação:
t'Art.lO I - A sociedade eer6 administ~eda por uma diretoria compos

ta de 02 (dois) diretores, sem àesignação específica,
sendo que os administraoores da entidade serao brasilei
rol'! natos e suas investid,uras nos cargos somente pode
rno ocorrer l!pÓ!5 haverem ·sido sprov~do~f pelo Ministério
dos Comunic~çoe8. I

§ 11 - O 'queàro àe' pessoe:l será sempre constituíôo Cle
pelo meno!! 2/3 (do:is terços) de trabalhadores
brasileiros.

§ 29 - 1\ responsabilidade' e a orientação intelectual e
administrativa da entidaae caberão, apenae, à
brasileiros natos.

§ 31 - A empresa não poderá efetuar nenhuma alteração
do seu Instrumento, SacieI, sem a prévia autori
zação dos órgãos cpmpetentes".

)1) Perm~necem em vigor as Óemais cláusu~as do Contrato ori9in~1, pal~
todos oe efeitos legai!!!, observando-jl!!e tlio somente a alteração elO!
artigos acima rêferidos.

0(5) abaixo aS5inado(s). diTirente(5) legal

mente habilitado(s) da ..Rg._~YDE_~~NXER1J,.!.'!I...!.~~~ -
(1('r1 ill::J tm) (111(':

a) não J'~~sui a entidadp ~\ltoTi:açi~ paT3

expJoT"T o mesmo tipo de snviro no municíl'io de... _ XANXERL.::_

~.~~_~A~R...!~~~ t CJUf' não ex.~r.:l"dl"j~ O~ fi~i~~~P}i){ild~;
qu~ ~p Ttiere ~ Edita])

no artip~ 12 do Der.reto~Lei n 9 236. de 28 de feveT~iro de 19bi.

case "enha a ~eT contemp] ada com a outorga;

t--, T1rnhum sócio interra o quadro socie~ãriD

de CtltrH ("\:{'('t1tBntl <1(\ m('~mCl tjllO c1e SCT\'iço dt.: TtJdiodiíu~ão. JlO

município ,de __.-lI~Nx~B.L~,§.G __ . ..._ .. _ _ nem d.
(muniríp:ic a qUf'. se TE"feTP o F.dital)

outras empresas de Tadiodifll~ãe, crr municípi[ls d:h!'TSCS, em ex

cesse ao~ limites fixado$ no aTtiro 12 do Decrete-t.ei n~ 23b. de
2B de fevereiro de 1967. C2$O a pretendente venh2 a ser ccntem

plada com R outo?'l'a.

.lWlX.ERLse.-_~_. 03 de outubro 1988
(local) (data)

HÉLIO MAZZOLLI - Diretor ;(~_
(di ri r,en te ]cJ!.Jlnr.ntt> h<Jhi li tarb)

ANExa \"}IJ

D E C L A R A ç Â O

E por e9tl!t"tem...çt~ ....PlerO acprdo com l!I~~la!l!)~
condiçQes equi exprel:slIs. firmem o presente~
(quatro) vies de iguE1 teor e forma, pata um só
efeito ne presença d'S testemúnhss: JOSÉ' LUIZ DA
POSA NETO, bresi lei r , casado, contador, residen
te e domiciliado em riciúma, se, com Cédula de
Identidade n' 454.565 5SP-SC • inscrito no CPF/MF
n' 376.273.689-87 e ALTER LEONE WATERKEMPER. bre
s~leiro, casado, inâ striário, residente~e d?mici
118do em Nova Veneza, se, portador da Cedula de
Identidade n' 152.275 S5I-SC, inscrito no CPF/9F
n 9 257.037.659-00, a fim de ser submetida à análi
se do Departamento Npcional de Telecomunicações·
DENTEL e e seguir .n~aminhada " MM.Junte Com~rci.l

0(5) ab.ixo assin.do(s), àiTigente(s) legal

monto hahililudo(5) da ReE._l~_.!'~ANXER~..l~!.~~h. .
declaTa(m) que:

a) não participa(m) da diTeção de outra en

tidade executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no m~

nicípio de XANXERÊ - se • nem de
(munlclplo a que se refere' o EdItal)

outTas·ernpTe5a~ de Tadiodifusão, em municípios diyersos, em ~
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cesso ~os limites fixedos no artigo. 12 dq Decreto-Lei n' 236, de
2~ d~ ícvrT~iTo de 1967, caso a proponent~ venha B ser cont~mpl!

da co~ a outorga;

b) não está(ão) no ~~~Tcício do mandato cl~

tivo quP lh~(5) a~se~ure(m) imunidade par~amentar. nem exerce(m)

cargo de supeT~isão ou aS5~ssora~ento na Administração Púhlica,
do qual dpCOTT3 foro especiBl.

UNIB~CO

AtanaiOSBIL!ente J

Declaramos pare os devidos finF, que e Emrr.es~~ R0E TV

XJ.:~RF LTDA, O~C B0746647/0001-04, é integrante õe Grupo, ü

qu~l'é nosso tradicioncl cliente, e até o momento õe acordo

co~ nDssDS re~istros. nsde temo~ B ~po~t~r L~ seu de~abonoc

03 de outubro de 1988
(data)(local)

Xanxerê-sc

HÉLIO MAZZOLLI - Diretor.
(di rigente le~aljnente habi li ta _/ J'FJ.'--

ALVARO ROBERTO DE F~EITAS ARNS
. (dirigente Je~al""'Jltc hnhi li tado

DEMONSTRAÇ~O DE RECURSOS FINANCEIROS

Potencial do Transmissor proposto

Capital mrnimo exigido c.$ 12.800.000,00

Depósito bancário efetivado C.$ 6,400.000,00

• Comprovante anexo

-4sr.n , COMPROVANTE DE DEPOSITO
~~tDe""t6tol

..... J.
~~~~B.~~~'NDUSDOBA"SIL ATESTADO DE IDOiIIEIDAll~ W!fll\L (' corJ"[;j(4:Vgi~l."1,\!\~l:'
~ c.a.c. NO 16.&Q.1111OOO'·" " _\zt~?~'{~,I! t.
SOLICITANTE -NOME OUJll ....zlOIOCIAl '-'-- '- - ~Y';?I

RQE - TV' DE XANXERS LTDA -x-x-X-x-X_:t_x_X_TexeveV ...v ....." v '~~~":il~::::"'~'=-

IDENTID.... OE -X-X-X-X-X-x-x-x_~~/cGC.JiQ746647/00Dl"'04 'nor:I~!'10 <'"=>~r,....;T_5'·_""_" ~'_~T ::".

RA"'O "" ATIVIDADE SERVIÇOS DE RAJ?IODIPUSXO SONORA -x-y_"_~_,,_,,_,,_,,_.· "~,, c' " .\
ENOEAEÇ~COM"LETO RUA C~...A~~~_y_yO~.,~":.,.,,~':,=d;~:.=:'?;~';=~=- i

_x_x_x_x_x_v_v_v_v_v_v_v_v!..v_v_v_X_y":'Y_Y_Y_y_y_",_",_v_" ". " "_'v 'o, ., ,~~ :: .~

F"VOAECIDO - NOME ou RAZJ.O SOCIAL 11

A QUEr>: INTERESSAR POSSA -x-x-X"'X:-X-X-XI"'X-X-lV-X-X-X-X~"_"_"_'é_Z_Z_:c_':_ ,

FINI\LIDADE DO "TEST....OO CADASTRO -X-X-X:".!;~-X-X-X~~~_X=Y.=7.,...7.,.,..'"7_.V . \, "?~.,,, 'ti
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-~-X-X-X-3-x-x-x-x-x-x-x.-::t-X=X=Z=~ ;:=';:~=Z=~!:.=>-,?Z~-:1~:":c-=:.s ~

I-----------------J
o DANCO BAMERINDUS 00 BRASIL SOCIEDADE ....NONIMA..> com ..d. • Av> "r.I!~nt. K.nnedy, XlIJ, C~Jrlli;:;;), [nID'-~'-' ~~D vv(.;\ü. lrc:~r!,~,
no c.dIllro Gcr.1 di CoMrlblJI1'I11'1 c$o Mmi5l'flO d' fu.tldti liOtl o 1'10 16 6"3.1 15fQOO1.Sl4.1J0f IlJI A(!rnlmwa.;'1) c~l~o 0Jt:::;::;I!.:J ~ n:;:Uf[..." t::-.·
do Im wl.tl 1'1010 Serviço c.&Illr.' QUI ol.llollcl,p!. irJenló':itac1Jol.1 no qyadro P".In:btJII' 1Ci",,,, li nw~ld eliw.tr; C' t::;;nç:;o p-~~~ G::1~0'';:

minI. Im lU" 11'1n5ll;6es I::om .11 BltlC:o...n<lo por 1'165 Cl3<\lidt~dot.l. idbnlOl.l, 1I\C18t • 'iflinctir8~IEl, n:6 =:7l:<i12.:; em r,,"~rrcJIWr:'~.t. I p'Hlnu dltl, qut pouI dUlbon.-Iolll.
Elll AI.tldo • lom«:ido um ~IIQUlf rtip(ln5lbllidadl di nosra p5t1•• j)ldido 00(11 ~Jliei~I['i!!. ~ro II ~ii"ioll~j li:tC1(t!J n~ ç:::)o [}í;::"..2~b

acima.

CARTA DE lOO'T::D.lJJE livRAI, &FIMJlCEIRA.

• B~N('O M~R('~NTlL In S,\o P~ULO S. A.
.. FINA5A

CriC:iÚI;E> se.. , 2(. (I.r· A~Dto

À
9:8 P" S3.", 1 ~"~HF' iSAR.
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BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCíCIO; ENCERRADO EM 05.10.1988

~_ .. -' -
tWUNICI'PIO tt~

J2J "EG'ÃO;~ I
.1 ... ,t~I!"FMIORES tNATURArS ou DOt.lICIUlDOS)
11''''1' ",·.. rtlfll I ClLI r tOJ'l'O""U li CAir;' - .UIII~A ''''DI "'"•• A IHI· . _ ~.oIT~~ _ ED11AL ,\w, .. Itla' uu DDM N~--" -~~M v h

-

HÉLIO MUZOLL I NÃO NÃO .NÃO NÃO

ALVARO ROBERTO DE FRE ITAS ARNS NÃO NÃO NÃO NÃO

I

"''''SÓCI(, MAJDRITARID NATURAL OU DDU/CILIADO ti MUNicípIO 00 .~'~OOO
.... \,."r.r.tlCHtft lour tONtOI"U: o CoUo- "U"C" Aht'OS lOA"" Jl ..u- EDtTAl_ EO!!!,..L__
..... "[I:SO&I

NAT DOM NAT OOM

HÉLIO MAZZOLLI NÃO NÃO NÃO NÃO

ALV~RO ROBERTO DE fRE IT AS ARNS NÃO NÃO NÃO NÃO

..

::.\lA ENTIDAOE POSSUI OUTRA OUTORGA NA MESMA LOCA410A.- SIN NÃO TIPO OE SERViÇO I
II DE r x

;;]NOMES DOS SÓCIOS INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETA'R10 DA PROPONEN-
TE E PERTEt'CENTES Ao OUTRA CONCESS10NA'RIA OU P,ERMISSlONÁRIA, N.t TIPO DE: SERViÇO
MESMA LOCALIDA.DE

\...::.
-~ ..- _.

De acordo com o esp~cificado no Edital de concorrên I~r

aprescntamo~ abaixo uma previsao do que se pretendp destinar do ?
tt='mpo total de t-ransmiss~o di~ria à publ iciddde comercial, ~ tr
mi"s~~ dE' !I{'rvi~() noticio~o, bem como ~ pro!JrÜm,)ç~(l informati\',.,--'"
ducatlva e ao VIVO. .:. \.

PROGRAMAÇÃO:

A publ icidade com~ciül ser õ comercial sera deluida na programaç;o'
dn Emissora de forma que não ultrapasse 25$ do tempo Jfário de '
transmiss;o, nem um perfodo superior a 15 minutos e~ cada interva
lo de 60 minutos entre horas extras ou ~a is de 3 mi'nutos consecuti.
vos.

SERViÇOS NOTICIOSOS:

PUBLICIDADE COMERCIAL:

o tempo ,!,rnimo destinado ~ 5erv~ço flotiric,>"'lo sero cle 7% do t .... mpo'
total diat'io de transmisst'lo., AI€'m das nof icias oriundas de outros'
centros, ser~ sempre feita u~a cobertura di~ria dos eventos da re
giâo de form-a a n;o dissocia ... a populaç~o dos assuntos relaciona _
dos com seu munic~pjo.

... - - T- -_.- ._.-
lfã)NOME:S DOS DIRETORES INTfGRANTES DO QUADRO DE DIRIGEHTES DA PRO.

TIPO DE SERVI~ .PONENTE E F>ERTENCENTES AOS DE - OUTRAS CONCESSIONÁRIAS PERUI$SIO_

,., ...... I...S NA MESMA LOCALIDADE .- -,

\

,0 PERCENTUAL DE EQUIPANENTOS UTILIZADOS: NACIONAL ESTRANGEIRO

TRANSMISSOR 100 % %
SISTEUi! IRRADIANT E 100 % %
EStÚOIO 100 % %

l-w PERCENTUAL ~[ T[IoIPQ DE PROGRAlUÇÃO DIÁRIa.· REFERENTE A "[101'5,
,VTDRES E INl [RPRrTES NACIONAIS [/50 %

11& TEMPO nE-SHNADD AO SERVIÇO NOTICIOSO, D'ARlAMEHTE, UI "ELAÇÃO
'07. %1'AO Tal AL DA PROGRAMAÇÃO

IlaPRAZO i
.. E S ES

DE APRESENTAÇÃO PROJETO OE APRO'JAÇAO DE LOC.lIS

'106

~i\)
PARA ENTRA,DA EM FUNCIONAMENTO [1,' DEFINITIVO DA ESTAÇÃO A~~~PRAZO

I

rara os fin!' do dispos10 nestas condições. entende-se como Tempo
de rrogr'lmôlçâo f1iârin ele emissora de radiodifus~o 0 pe.-íodo dl'
t~mpo do t rnnsmi ~s ã(l i n i 11 t f\ rTllp to, comp .-C'('n di do en t Te ;) ent r .. cl<l

110 aT da C'!"tar,r1o, cninei.dente- com o jní cie do S1la p rog Tam :IÇ ~ CI h~

hi tua) • 0 t6nllino d:IS t l-:In!"mi~sões no pCrí0dQ, coincidente com

0 ('ncprT~imC'nt o de::; ~ H m(' ~ m:~ J1 TO I-! TnmaçRo,

-Diretor 1l({\v~-HÉL 10 MAZZOLl.1

ALVARO ROBERTOD~~~r

~-

Ser;;o reservados 05 horas por semana para progr03maçao de CLJnl10 edu
cat i vo, ta i s progrômas ser~o Ievadas ao ar em hor';,';o compr{'cnd id;;
entre sete ~ de~~ssete horas.

Ser;o produzidos prog.... amus de cunho infof'muti\o-n~"p C"lJl hJl'a I mf'didntf;~
o apro'veitampnt-o dos eventos dol r'('~li~n iJtran:~ clt) C"OrtCUf'S() de' r(.,'IH"

PROGRAMAS EDUCAT IVOS:

PROGRAMAÇÃO INfORMATIVA E ~O VIVO:

10.284.10

10.284 10

.Qll
6.400.000.00

&.400.000 00
&.400.000.00

10.284.10

10.284,10

&.410.284,10

10.284,10

....:2..d.Q9...JlQ\kQQ

íd.QQJ!..Qº-&Q
12.800.000,00

6.400.000,00

6.410.~84,lO

RCE TV DE X~NXER~ LTDA

CGC/MF n 2 80.7~&.&47/0001-04

~/ ~~~:~~rROB~

CIRCULANTE
DISPONíVEL

dep.banc8rioe 8 disposição

PERMANENTE
DIFERIDO

Desp.pré-operacion~is

TOTAL DO ATIVO

EXIGíVEL A LONGO PRAZO
Conta 'corrente cotistas

PATRIMONIO LíQUIDO
CAPITAL SOCIAL

C~pital social ~ubserito

Capital a integralizar

TOTAL DO PASSIVO

~-A:-:::-
Contador CRC-SC~ne 14.126
CPF/MP 376.273.689-87
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a08 Humanos locais. Tais programas poderiam ir dieriamente(ao vi~o)

ou então previamente gravados, produziqos posteriormente. A Emisso~
ra pretende reservar duas horas d;a~ie~ para a transmiss;o deste t;
po de pl~ograma. 
Os programas de debates, fl~O ser~o reg i:stl"'ados em textos, ser;o gra
V~d08 e os noticiosos e roteiros de toda B programaç;o irradiada,i~
cluindo a publicidade comercial, discrilminando por dia e tempo, se
r~o arquivados por 60 dias devidamente autenticadas pelo respons~ 
vel.

Ê
Q·.n.I

RCE TV DE X4NXER LIMITAqA, neste ato representada pelos seus Dlr~~

tores lega Imente responS.!ive I, DECLARA ~ \,..~~

Caso vier a .er contemplada com a outQl"'gB para execuç;o de scrv~~
dp Radiodifusão Som e Imagem (televis~o), na cidade de Xanxerê, !
tadao de Santa Catarinü, compromete-se o elaboror seu~ programas .
informat.ivoa, educacionais aO vivo, bE,m como a publ ieidade comer 
cial e 50 8erviço noticiosos, de forma 5 contribuir para ç desen 
volvimento integral. do homem brasi le ino, observando entre out.ros '
os seguintes critérios:

.) prefer~ncia a tema, autores e int~rpretes nacionais, e fim de'
incentivar e criatividade do homem brasileiro e o desenvolvimen
to~das empreSGS produtoras nDC"ionnlis, com li conseguen1:e l'Impl'ia:
çào do mercado de trabalho ligado Q. todas as atividades artfsti.
cas;

b) respeito a dife~enciaç;o regional da cultura brasileira, procu
Nu,do reI8cion~-los em seu próprio Icontexto;

T E R M O DE I N S T A U R A ç ~ O

Ins~urei, nesta da~a, O processo que receb~u o nÚmero
g(~JULGJ2QJ2_1_~_~_~~f I , nesta DiFrtoria,' com os doeu

mentos que instruem a proposta dct. Rc.E_L\C_.ck_~k~j:: :
~1Lr~~ , para executar servi co de

radiodifusão _ ~_.ÁQ±t.?_.-L_~"-~~t.:L , !lOS ~errnOG <10

Edital n9 __~:L} 1_1_~ . A proposta compreende __i~~ ",c.
numeradas e rubricadas.

_'r!rr..e1UJ_
1

1l-::_JQ_:!.L _
~~ocall (data)

Chefe da Seção de Radioélllt.R820

Declaro que presencie! a !nsta~K2Gão do

presente processo e nenhum reparo t~nho

I Diretor ela Dlretorfl.a ltegional do DIm'rEL Itit l?l©E'.s.ClUlÔE'Z~].f,.o

I Rua Saldanha Karim,o. n9 3/A - Centro

, Sr. Diretor da 1l.Cl: 'rV DE XJ\NlC.BRli L'FDA.

I DOCUlIento (Enculnha)

aef. I Proce••o n~ 29106.000722/18

c) manutenção de elevado sentido ~ticq, moral c cfvíCOí

d) fidedignidade da fonte de informaç~o do fato antes da emiss~o
da notíêia e observ;ncia, na publ iciidade, de normas éticas in 
dispens~vei$ ~ proteç~o do p~bl ico ~ do consumidor.

ANEXO I V

DE~IONSTRAÇÃO DE RECUnSOS TêCN I COS

n9 593/FNS4J

1 - TRANS~lISS0R PRINCIPAL

1.1 - fabricante: TE lAVO - Ind~strja e Com~rcio de EqUipamentos
para Telccomunicaçoes ltda.

1.2 - tipo ./ou~ RTV - 1000 ~

Com o advento da atual Conatitulçio nl~ 05~ô o EO©CO=

.ária .p~•••nt.r a Ficha d~ Cad••tramwrtto doa .óc!o~ @ ~i2i~on~oo

concorrente. a Edl~al para execuçiQ do Mervlco dft r~~!©QRe~nQa~c2

tlvo pelo qúal de~Dlvemo. aa Ficha. de Cada8tramento QryEocOn~JaG8

0011 • propo8ta.

2 - TRANSmSSOR AUXlLI AR

2.1 fabricante: TElAVO

2.2 - tipo e/ou~

3 - SISTHIA IRRADIANTE

Ind~stria e ~om~rcio de Equipamentos
para Tel~comunica)o;s ltda.
RTV - 10QO A

Cordia.lmente,

3.1 -fabricante: MEC - Tr~nica Mec;ni'ca e Eletr~nica ltda.

3.2 - tipo e/ou modelo: MT - AI' - 3:- 2 -3

03 de outubro de 1988

(local)

HÉI 10 MAZZOLL I - 'O i r~e,-,t",o"-r_t-..;..::..::..:~~..,.,,..~
(representBhtc legal

f.:-
Ex.m 2 Senhor MINISTRO DE ESTADO''"DAS em.ITJHTcAÇt3ES

A TV O ESTADO XANXER~ LTDA., CaC(MF) n°

devidamente constl tuida na forma da lE:'gislaçâo em vigor, coril s(~d\?

ALVARO ROBERTO~ ARNS -Diretor 80.955.563/0001-50, pessoa jurídica àe direito prtv8da
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na Av·. Mnu!,o Ramos nll 108, na cidade de Florianópolis, Estado de

Santa Catarina, tendo tomado cohhecimento, através do Diário

Oficial da,União de 15/08/88, do Edital n' 243 mandado publicar

por esse Ministério. convidando os interessados à execução do
s~rvic;o de rad1odlf'usão d~ sons p. imagens (televisRo) na cidmlC'

de xanxerê, Estado de· Santa Catarina, vem, por seus Diretores que
a esta subscrevem dizer a V.Ex •. Que deseja executar o serviço
que se compromete, qesde já, a at~nder a todas BS ~x1gênciaB de

ordem técnica e legal que lhe sejprn felt~s por esse Ministério.
Declara, pa oportunidade, que conhece e

se submete às condições deste E~ital e que, atualmente, nao

participa de nenhum Edital para s~rviço de radiodifusão,

Nestes Termos,

Pede peferimento,.

/'
florianópoliS C(.fl> Ae outL\bfo de 1.988

// /,<jtJ_!/
rc\!Ío 'eo{-r~a Petrelli

Direltor

Silvia Cbmelli

Diretpra

OUTORGADO: EDSON LUIZ HASS, solteiro, maior, portador da carte!

ra de Identidade nQ B/R-1.285.040-SSI/SC em 19/09/80, residente

e domiciliado na cidade de Florianópolis/Se.

PODERES: Especiais para representar a outorgante perante o DENTEL

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, visando o protoco10

de entrega da proposta para a exloração do serviço de

radiodifusão - Edital n; 243. publicado no D.O.U. de 15/08/88,

podendo requerer o que se fi~er necessário. assinando os

documentos necessários, termos c compromissos, ficando tudo corno

bom firme e valioso para todos os efeitos legais.

Florianópolis SC. 05 de Outubro de 1.988
.7

TV J/Ê~TI<W XAN.Xht;IUDA

/)...r///:t/{/í
~~ír6 ~ôfrea Petrelli

O Direy

Rij1;;-;;;;;;-;;:;; Rlbol':o AmarAl

Diretora

Silvia ComelIi

Diretora

ILM' SENHOR DIRETOR DA DIRETqRIA REGIONAL

FLORIANÓPOLIS - SC
DO DENTElL E~'

SCC - TV O ESTADO XANXER~ LTDA

C'JNTRAT'J S'JCIAL

TV O ESTADO XANU;RE: LTDA, , pessoa jud dica de>

direito privado, com sede na cid~de de Florianópolis, Estado de

Santa. Catarina, por seus di retore;5 a segui r fi rmAdoE.;l vem mui

respeitosamente a presença de V.~.a., para requerer o protocolo

de recebimento à p~oposta pa~a execução do serviço de

radiodifusão de sons e imagens n~ cidade de Xanxerê, Estado de

Santa Catarina, conforme Edital n2 243, de 12 de agosto de 1.988.

Nestes ~ermos,

Pede Def~rimento.

Florianópolis SC, 05 de Outubro de 1."88

O/L:' éL'

~
V.. iO ST~VO~N~~LTDA

.' '.I/1!1r.V
arce~d~~ Petrelli

Diretor

Amaral
Dirator

PilO C U ,H A ç Ã O

OUTORGANTE: TV O ESTADO XANXER~ LTDA., pessoa jurídica de direito

priv~do, com sede na cidade de Florianopol1s, Estado de Santa

Catarina, neste ato representada por. seus Diretores MARCELO

CORREA PETRELLI, RITA DE CÁSSIA RIBEIRO AMARAL e SILVIA COMELLI.

MARCEL0 C0RR~A PETRELl._brasilciro, solteiro, maior,
administrador de empresa, portador d~ Carteira d~
Identidad. n' 769.475-0, expedida em 27/11/85 p.l~

Instituto de Identificação do Paraná, CPF N~
510.811.489-34. residente e domiciliado na Av. Beira
Mar Norte n 2 556 Apt ll 1101, na cidade- ce
Florianópolis, Estado de Santa Catarina; SILVIA
CIJMELLI, brasi 1ei ra, casada, administradora dI;>
erripresa, oortadora da Cart. de Identidade n~
1/R.51.2B3, expedida em 12/05/76 pela S5I de S.C.,
residente e domiciliada na Av. Trompowisk n Q 67, na
cIdade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
CPF n' 006.248.889-g1; e RITA DE CÁSSIA Flr.EIR0

•AMARAL , b.rasileira. cas8eL:i; administradora de
-empresa, pôrtado;a da Carteira de Identidade nO
S/R-127.536, expedida em 30/04/81 pela S8r de se,
CPF nO ~?~.069.4~9-87. residente e domiciliada à Ru~
Nossa Senh~Jra dos Prazeres n~ 132. na cidade d~'

Lages, Estado de Santa Catarina, RES~LVEM, por e5t~

instrumento, constituir uma s~ci~dade por cotas d~

responsabi I i d~de' 1 f mi tada, que 5e reg~ rá pe] ~
legiS]Aç;o em vigor e pelas C]~11B1J1BB e condiç~'l~ ~

Dcgu1r indicados:

CAPITUL0 1

DA DEN0MINAÇÃ0 S0CIAL, SEDE, 0BJET0 S0CIAL, INICI0 E
PRAZ0 DE DURAÇÃ0 DA S0CIEDADE:

cLÁUSULA 1': A sociedad.e terá a denominaç.ãc> soei aI dE': SCC - TV ')
ESTAD0 XAliXE~ LTDA.;

cLÁUSULA 21: A sede da sociedaàe será na Av. MaurCI ni!:J'.C,g n~ 108,
na cidade de Florianópolis. Estado de Santa Catarina;

CLAUSULA 3': A sociedad(~ terá como objeto social a instalação
exploração do serviço dl~ radj odi fusão, em qualquer modal idade
serviços especiais de telecomunicações, com finalidades
educativas, cultura.is e 1nformatj.vas. medtante concessões ou
p€"rOl.:! ssõe~ obtidas junt(' ao Governo Federal i

cLÁUSULA 4': A sociedade inicia suas ativid<'l(]e::;; nesta data;

cL!USULA 51: 0 pr~zo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado.

CAPITUL'J II

D0 CAPITAL 50CIAL, C?TAS S0CIAIS E AJ_TERAÇ'JES
C0/1TRATUAl i,:

cLÃUSULA 6': ') capital 1;(,('j'1: é no valor de Cz$ 20.000.000,00
(vinte mi lhões de cruzados). di vjdido 20.000 (vinte mi 1 )
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cotas. todas nominativas, no valor unitário de ~z$ 1.ooo,od (hu~
mil cruzados), que fica dlstribu1d~ entre os sócios cotistas da
seguinte forma:

----------------------------------t------------------------------C'JTISTA C~TAS VAL~R cz$

'cLÁUSULA 23-: 06 prejuizos por ventura apur21dos se~-ão
conta especial para serem amortizados nos 4 (Quatro)
seguintes. e~ não o sendo, serão ~uport8dos pe]os
proporcional as suas cotas~

·CAPITUL~ V

DAS DISP'JSIÇ~ES FINAIS:

cLÁUSULA 31": A aociedade manterá De
necessários;

CAPITUL'J IV

DA ADMINISTRAÇÃ0 DA S~IF.OADE:

cLÀUSULA 24-: A responsab11 idade e a or1entação tntBlec"Í:1..1al ,~
admin1strativa da soc1erl~de caberão sórn~nt€: 8 bll"Bl8S1ej,!í'oG !lIIolos:

cLÁUSULA 25-: ')8 admln1stradoI'cs da sociedade serão S(;lllp'('~
brasileiros natos e a sua investidura no cargo sómente podera
ocorrer ~pós ,haver-ern sido aprovados pelo [,Hl'il"'i Q.h~t'10 das
ComunlcE.çoes.

CLÁUSULA 321: A sociedade oao poderá deter concessõe6 ~u
permissões para executar o serviço de radlodifus.so ew o
terri tório nacional, além dos) 1m! tes t'1xadoe na (jm
vigDr:

cLÁUSULA 33': A sociedade se obriga a cumprh~ lf'igOlf'08QfTjCntc C:

todas as normas e leis, regulamentos e instruçõ~s C:'m211é:.dos do
poder concedente vigentes cu que venham a vigor~r~ referente 8
execução do ~erviço de radiodifusão;

cLÁUSULA 34 1 : A socieade se obriga a manter o quadro
sempre constltuldo~ de pelo mer.os d0 2/3 {dois
trabalhadores brasileiros;

cLÁusuCA 29-: ~s diretores rarão reunião sempre qu~ nG~~822~1oo
lavrandO-EC ates dessas reuniões em livro próprioo

cLÁUSULA 30-: são competências exclusivas da ~cuntEo dos
diretores:

a) Definir a data de pagamento da participação e d~ dic~~ibui0ÜO
dos lucros. após a deliberação da Assembléia dos Cot!stss; W

b) beci.dir "Sobre a j.nstalação ou supressão de ãep8nde.i1ci,a8 tia
aociedade, em qualquer parte do território nacionGlo

CLÁUSULA 261 : A eocie~ade será administrada por tr~s di~~to~~so

CLÁUSULA 271: Ficam eleitos como diretores os cotistas r'ffinCgL~
C~RRtA PETRELLI, SILVIA C'JMELLI " RITA 'DE CÁSSIA ~JBEI11~ i,WUlJ:lL;

cLÁUSULA 28-: Caberá aos diretores em conjunto, dois G dois~ 8

representação ATIVA ~ PASSIVA da sociedade, gestlonando o
funcionamento e o desenvolvimento das ativ1dedes anc181s e
administrativas, podendo pa.I'B issa praticarem teclas os 3'1.;08
gerência1s e adminlstat1vos 5cgundo as ncces~id8dBS C se~s

objetivos, podendo nomear procuradores, com finGl1G8üo8
especí:rica.s.

DE

serásocJal,

CAPITUL~ III

D~ EXERCÍCI~ S9CI~. B~Ç~. DISTRIBUIÇÃ0
LUCR~S E PREJUIZ~S:

MARCEL~ C~RREA PETREI.LI
SILVIA C~MELLI

HJTA DE CÁSSIA RIBEIR~ AMARAL

cLÁÚSULA 11 1 : Em caso dE' djlTlJ.nuição do capital
proporc1onal a cada cota;

cLÁUS~LA 121: ~ tipo juridico da SOciedade e a denorr.inução social
poderao ser alterados oU transform~dos na forma da'legislação em
vigor;

10.000 10.000.000,00
5.500 5.500.000,00
1.500 4.500.000,00

----------------------------------.------------------------------
-------::~----------- :7:~~~ :~:~~~:~~~~~~ _
cLÁUSULA 7-: A integralização do capital social será feita. em
moeda corrente da União, da seguinte forma:

a) 20% (vinte por cento) neste ato;
b) o saldo dentro de dois anos:

cLÁUSULA 81: As cotas re~resentaiivas do capital social sao
inalienáveis e 1ncauc1onaveis, 1reta ou indiretamente fi

estrangeiros ou a pessoas jUrídiCa ;

cLÁUSULA 91: As deliberações socitis. ainds que impliquem em
alteração contratual, serão tomadas por só~ios que detenham, pelo
menos, mais de 50% (cinquenta por cento) das cotas
representativas do capital social conforme art.62, 2Q do
Decreto-Lei n' 57.651 de 19/01/66;

cLÁUSULA 101 : Em caso de aume~to ~c capital social terão
prererência os cotistas para a sub$criçao na proporção das cotas
que possulrem;

cLÁUSULA 13': Em caso de falec1mento de um dos sócios a sociedade
continuará com os sócios reman~scctltes, passando as cotas do "de
CUjos" para os herdeiros legais, Q.ue se 1'arão representar na
sociedade, por um dentre eles. até a divisão do quinhão
respectivo; .

cLÁUSULA 14-~ 0 sócio que desejar transferir suas cotas. ou
retirar-se da eocjedade. deverá not1f1car à Bociedade por
escrito. discr!minando preço"prazQ e forma de pagamento, para
que esta atraves dos demais sacias exerça ou renuncie ao dir'e·j to
de preferênCia, o que deverá f~zer dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados do recebimento da not1ficaçãoj

.cLÁUSULA 15-: Nenhuma &)t~ração COTtRtual_ou estatutária poderá
ser realizada sem a prévia au~orizaçao do Ministério' das
Comunicações;

8; seguinte

distribui do

Q Cjt18

i'Jf'Elfll

t1!c1o

da cidade de F]Crfanopo]is
dirimir dúvidas ou questÕG8

CLÁUSULA 35'~ 08 casos omissos neste instrumento serao reso!~yidos
de acordo com a legtsla~ão em vigor'

TESTEMUNHAS:

cLÁUSUJ~ 361: Fica eleito o foro
Estado de Santa Catapina~ para
oriundas do present~ instrumento.

E, por estarem todos de comum acordo, justos e contr8taáos,
:f1rmam o presente instrumento em Bcl~ vias d~ !guP.!! teor Q

juntamente com ae testemunhas a seguir r1rmadas. ficando

de Reserva
do capital

CLÁUSULA 20": ~ lucro liquido do exercício terá
destinação:

A) 25% (vinte e cinco por cento), no mlnimo. será
aos sócios cotistas na proporção de suas cotas:

b) 5~ (cinco por cento) para a constituição
Contratual, até que at1nja 20% (vinte por cento)

c) ~o~;:;~escente será colocado na conta de LUcroB Acumulados
até Que Q sociedade determine, em Assembléia dos Cotistas, e
sua distribuiçiio aos cotistas' ou 'incorporação ao capital
social;

cLÁUSULA 21': A prestação de contas da adm1nletraçà:o dos.
Diretores aos sócios cotistas ser~ efetuada uma vez ao ano, em
Assembléia dos Costitas. até 4 (quatro) meses após o encerramento
do exerclcio social, 0eortunldadeem que serão ap~esentados, para
exame, as dernonstraçoes financeiras, livros e documentoR
relativos ao exercic!o;

cLÁUSULA 221: são competências exclusivas da Assembléia dos
Cotistas :

a) estabelecer o valor da remuneração mensal de cada diretori
b) Fixar o percentual do lucro do exercício a ser diatribuido

entre os sócios cotistas;

cLÁusULA 16-: 0 exercicio social enterrar-se-á no dia 31 de
dezemb~o de cada ano;

cLÁusULA 171 : No fim de cada Exerolcio social a sociedade
levantará um balanço geral de Buas atividades para apurar o
resultado do perlodo. elaborando as demonstrações finanoeiras
exigidas por lei;

cLÁUSULA 18-: Do r~8ultado de cad~ ~xercicl0 ~~ré deduzido. antes
de qúa!quer participação, os event~ais prejuízos acumulados e a
provisso para o imposto de renda;

cLÁUSULA 19-: A~óS procedidas as deduções r:Ceridas na cláusula
anterior, cebera BOS diretores uma part1cipaçao de 5% (c1nco por
cento), sobre os lucros remanescentes;
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1.2 - Tipo e/ou modelo:

Modelo RTV-IOOOA

Julho de 1989

Os abaixo assina~os. representantes legais da TV

O ESTADO XANXERf LTDA. , declaram qu~~

a) nao possui a entidade autorização para

explorar o mesmo tipo de serviço' no munic1pio de Xanxerê, Estado

de Santa Catarina e que não exce~erá os limites rtxados no artigo

12 do Decreto-Lei n V 236, de 28 ~e fevereiro de 1967. caso venha

a ser contemplada com a outorga:

b) nenhum sócio integra o quadro societário de

outra empresa de radiodifusão. np município de Xanxerê, Estado de

Santa Catarina, nem de outras empresas de radiodifusão. em

munic1pios diversos, em excesso ~os limites fixados no artigo 12

do Decreto-Lei nO 236, de 28 de revereiro de 1.967, mesmo que a

pretendente. venha e, ser contempl/l,da com a outorga.

1.988

2 - TRMlSMISSOR AUXILIAR;

2.i - Fabricante:

TELAVO IND. E COM. DF. EQlJT. PI TFLFC. J.Tf>A

2.2 - Tipo e/ou modelo:

Modelo RTV-IOOOA

3 - SISTEMA IRRADIANTE

3.1 - Fabricante:

MECTRONICA MECANICA E ELETRÔNICA LTDA

3.2 - Tipo e/ou "modelo:

Modelo MT-ATS 3/3

CAPITAL MÍNIMO EXIGIDO PARA O EMPREENDIMENTO

noempreendimento

O capital previsto pela

é, conforme demonstra

proponente

c,9ntrato

para

soei aI

o

da

DJECLA8.CAo entidade, no valor d~

cruzados), em recursos

investimento superior aI)

..di tal.

Cz$ 20.000.000,00 (vinte rnJ1hões

proprjos, fjcando asalm, com

mln~mo exigido pelo item 6.1.13

um

do

Os abaixo aBsin~do~, dirigentes da TV O ESTADO

XAllXE~ LTDA dec larllll1 que:

a) não part1c1P~ da direção de outra entidad~

executante do mesmo tipo de serv ço de radiodifusão no município

de Xanxerê, Estado de Santa Cata 1na, nem de outras empresas de

radiodifusão, em municipios div~rsos, em excesso aos limites

fixados no artigo 12 do Decreto- ei n ll ?36, de 29 de fevereirO,.de

1.967, mesmo que a proponente v nha a ser contemplada com a

outorga;

Do capital propr10 pr~vlBto já está 1nt~gral1z~~o.

conforme R demonstração de recursos financeiros. o valor de C~$

5.000.000,00.

PROGRAMAÇÃO

b) não estão no exercício do mandato eletivo que

lhes assegure imunidade parlarentar, ne~ epxeU'brcl::a.cargo qu::
superviaão ou assessoramento na ~dministraçao do

decorra foro especial.

j formati vos

programação,

e cul tural

Florianõpolis se)' S! ...de Outubr<o de

.~ /)V 7,
;:o~.du
RCELO CO~REA PETRELLI

1.988

A proponente, na elaboração de sua

visará o interesse nacional e a finalidade educativa

do serviço de radlodl'fusão, em seus programas

educacionais e ao vjvo~

Igualmente, a publicidade comercial e o serviço

noticioso, serao elaborados de forma a contribuir para o

desenvolvimento da Naçã", através do aperfeiçoamento integral do

homem brasileiro, obse~vando ao estipulado no artlgó 16 do

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe

foi dada pelo Decreto n~ 91.937, de 25 de outubro de 1985.

AMARAL

Será observado a preferência a temas, autores

intérpretes nacionais. li!. fim de incentivar a criat1vidad~ do

homem brssllpiro e o Ijesenvolv1mento das empresas produtoras

nacionais, com A consequente ampliação do mercado de trabalho

ligado a todas aS atividades artÍsticas.

DEK~STRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL:

1.1 - Fabricante~

TELAVO IND. E COM; DE EQUIP. pI TELEC. LTDA

o respei to às di fcrênciações regionais da cul tura

brasileira, procurado relacioná-la em seu pr,óprio contexto, como

rorma de valorização do artista local, e a manutenção do elevado

sentido ético, moral e eivico serão objetivos constantes a serem

almejados na elaboração da pro2rama~ão da proponente, observando,

ainda a fidedignidade da informação a observância, na

publicidade, de princípios éticos indispensáveis à proteção do

público consumidor.
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Proce••o. nO•• 29000.005905/88 e

o não .t.ndt.en~o ao .o11c1~ado. no prazo pee.ieto,

4e.cl...1fieaçio a·c··aX~;::~nte, ,i

~WLC~
0010 JOSt,DOARTE

!

apUcad a

na cidad~ de J~n~er;, Estada de San~. C8~ar1nl?·.~r.-Do. intor

~x que • propolta apre.en~.d. por •••a .ntldade !DF anallaada p!

ls D1.i••o 4e Ra41odifusão, t.ndo .1de julqaas inoo-plsta pelo•
• e9u1nt~ • .ctivoal

1) A entfd.d~ npre••ntou·. prova do depó.ito~Anelrl0no V!
l':'r lnf''!'rfot' aI? .1r1i., eafqidC', de~do·.ea.Pi~.. t"" eoa

c co~rovant. ~o ~epóA!t0 no vftlor d~ .CI' 1.135,O~A~r.

eompleter 08 50' do valor .ini.c exigido.

2) Considerando o pra~o de lnteqr.lizeçào do .~u c.pital r2

eia! e ('I pr8zo oif!rel.,ido -para ~nt.l"ar no ar ,..__ eará.ker

defJnitlv0, 8 entidade deverá optar por aaa". ~oai~

t",A "oluçõr:s:
8) Alt:pra,- e cJáulIlIJa 7"4'11n•• -b- do Cont:rato Socla],

J=revenrlf" .I'J in"eo~r"lizecio "0 cepi1:'81 de:ltro do prazo

de 18 tÜ~;lOjtO) m",'1;('S, pro~to rltra 1ní~tn nA P1f@t':U

çio 40 aerviço, ou; I

bJ Alterar a pr("~-'t: ... li] •. 40) 'apt~_nt...da, aUJlent.. ndo

o p.tllZO p~T" entr..da ea funcionaJDeflt::o da •• tacao para

,. (vinte e quatro) ".ea.
b • .l.. ••ndo". no praso de 07 t_eb) .dia•• contado do

r.cabL.ento de. te, dever' •••• antidade r."ber~t ••tA Diretoria

Raqional••ttua4o i Rua .aldanh. Marinho. nO i/A - rlorianópoli.,
Santa Catarina, a docu.entaçio ac1aA ~Dcl~na~&, auprla40 a. f~

Ih.. 1ndica4o••

----------T------
(portador d

. Declaro quq presenciei a lns~auracão do

presente p~oce5S0 e nenhum ~eparo·tenho
a fazer.

T E R H o ~ I N S ,T /I U R /I. C A o

________l.~t!~~~ _
Chefe ~a Seção de Radiodifusão

Instaurei, ne5l~ data, o ~rocesso que recebeu o número
~_~~6jlQQ_7~~18J: I ,inesta Oiretoria, com os docu

"lel'~os que' .nstruem o proposto d~,,:"LII__iQ_.élJi..dA~hi'

~---------------------7------~' para executar serviç~ de
radiodifusão .. ~-~-~~--------,n09 termos , do
Edital n9 ~J_~__I_~_~ . A propo~ta compreende ~.l-- fls.

númeradas e rubricadas.

Raf. • Proç•••o n9 2'105.000735/"

• Diretor 4a Dir.toria "qiona~ 40 DENTKL .. florlanôpoli.

I IIU. 'a14anh. llarinho. n9 3/11. ... centro

• 'r. Dir.tor 4a .CC - TV OE~ JANXERI LTDA.

• Docwaento 14-.01••1

DO 5"/",UJ • 17/10/18.
11mo Sr.

Diretor da Diretoria Reg10nul do DENTEL p-m Flor1anopolls

cc-. o advento 4_ atual Can.tit.Qtçio não ..i. i nec••

.irio apr•••ntar • Fi.h. de Cad••t.r...nto doa .ócio•• 41rlgent••

coftcorren~••• !dl~al para e.ecu;io do ••rvl;o de r.d1odlfu.io,~

tJ.o pelo qual d..ol...o. •• ficha. d. Cada.tramento .pr••ent.da.
c... • propo.ta.

A SCC-TV O ESTADO XANXERt L'I'OA. na qUAl jd~d~ df' c0nCOrr p nt" Flíl EDITAI.

n~ 243/88, qu@ v1~a a PXP~lJc~n p pxpJnr-Aç~í) rlo Sprvl~n dp RRdl(.rllf~

:<;;)0 fi,. f>O'I~" Im:IP.rnR (T('I,.\'I~ii.r,) 11;1 (,11]:,111' ri,. X<lrIXI'r';', ",,,-Ir)

vista os termos do oficio n~ 047/FN5 4 J de 20 dp f':'Vf'f'f:'iro d" la~'i,

vem, respeitosamente solicitar a dila~ação do pr'lzo para <-l enlréol'la

em funcionamento da estação' pãra 24 (vjnt.e e quatro) rlf'~<:>S fjcando

desta forma alterada a proposta 1nl~ial apresentada (fI!; 40) por

nossa entidade.

opleI••Q 047/,..4J/DR-"./DBW!EL Plort.n6poli•• 20/02/.~

DO. Dir.tor 40 Diretoria .eqional 40 ~srrBL .. rlorianópoll.

AO. 'r. Dir<'_"~ ~., 'CC - TV O aI'l'llDO llAJIXBR! r:rell

U8tJ1ft'Ot 5.,1! ~i .... -;lc f~.!:'

Nestes Termos

Pf"de Deff'r-1mf:'nto

/ ..-,
"'. ' // / / /./'/

~
. / "/ 0(1/ 0i j,--,,'

~ ell0 Petrell\

SCC-TV O ESTADO XANXERf LTDA

DIRETOR

R&ldciv&ment~ a~ ~ditallno ~4J/88, que vt.a a exec~

cio ••xpl~raç'~ d~ .~rviço 4e radiodifu.io de ~.. 1....n.-'l'V.
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Florianópolis, 03 de março de 1989

Ilmo. Sr.

Diretor Diretoria Regional do DENTEL em

Florianópolis

A SCC - TV O ESTADO DE XANXERt LTDA. na qualidade de

concorrente ao EDITAL n 2 243/88, que visa a execução

e exploração dos sarviços de Radiodifusão' de Sons

Imagens (Televisão) na Cidade de xanxerê, tendo em

vista os termos do ofIciO n' 047/FNS 43 de 20 de f~

vere1ro de 1989 apresentar o comprovante de depósito

bancário solicj:tedà.

Nestes Termos

"'""t/2~~""'~
SÇC- TV O ESTADO X4NXER~ LTDA.

DIRETOR

----@---
RBS

Ium. SR. DIRETOR REGIONAL DO DEIn'EL

noRIMlÓPOLIS

Ref: ProcesBO n" 29106.ooo736/8B

ftBS TV XANXEat LTDA., empresa partioipante do

Edital n~ 243/88, referente ao $crviço de radiodifusão de SohS e

imagens. na cidade de xanxerê-SC. vem à presença de V.Sa., em re~

posta ao OrIcio n2 006/FN54J de 09.01.89, apresentar, em anexo,c2

pia do recibo de depósito banc~rio equivalente a 50% do capital

Social.

NESTES TERMOS

Pó DEFERIMEJlTO.

Florianópolis, 20 dé janeiro de 1989.

ISAAC NElITO~ CJlSTIEL MENSA

OAB/RS n" B!'i51

Me DENIEL

lUjj2~106 I 000736/18

t:; .-:I.;; ...- .... ,,:;~

EXMO. SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAC3ES

RBS TV XANXERÊ LTDA., devida.~nte constituída na
~orm_ da legi~laçio eM vigor, COM sede n~ cidade de
Florianópolis, Estado d~ Santa Catarina, tendo tONado
conheci.ento, atravÉs do Diário OTlcial da União de 15 de
agosto de 1988, do Edital Mandado publicar por esse
Ministério, convidando os interessados à execu~âo do serviço
de radiodiTUsão dE son5 e iMagens, na cidade de Xanxerê,
Estado dE Santa Catarina - Edital n~- 243/88, ve~, ~or seu
representant~ 1~9a] qu~ a ~5ta subscrFvF r diz~r ~ V.Exa. qUF
deseja ~x~cutar o serviço ~ qu~ se co~pro.€te, desde j~. a
at~~der todas as exigências d~ ord~. técnica ~ legal que
lht ~tJ.M f~ltaç por ~5S~ Hinlstirio.

Declara n8 oportunidade, que conhece e se sub.et~

às condi,ôes deste Edital E que, atu~lMente, nio pArticipa
d~ edital para servj,o de radiodifusão e n~M executa nenh~

tipo d~ ~ervl~o de radiodifusão. ( ~

Ne:.tes Ter.os,
Pede OeTeriMento

FlorianÓ::~~~2d o~~ de 1988

RBG TV ANXERÊ lTDA~
MARCELO F IJó DE MEDEIROS

Procurador
OAB/SC 607MA

Endere~o p~ra corrEspondência:
Rua D~srmbarg.dDr Pedro Silya 970 - FlorJ~nópolis-SC

P R O C U R A ç ~ O

OUTORI3ANTEl Rês TV XANXERÊ lTDA., COM sedr na cid~de de
Florianópol is - se, neste ato rep~es~ntadil por SI'!U $ôcio
Gerente Marcos.RaMon ~/o5kin.

OUTORBADOS' ISAAC NE~rON CASTrEl MENDA r MARCELO FEIJó DE
MEDEIROS, bra511~lro§, advogado~r COM tscritérlo
profls5ional e.-Florianópolis-Se.

PODERES: PElo pr~sente instrUMento particul~r a OUTORG~NTe
no.ei~ ~ cDhstltul 05 OUTORGADO. seu b~stant~ procurador
para representá-la junto ao Hlni§tério das CDMunica~ões,
podendo para ~pr~5entar propo5t~ d~ ~ditai~. requerer,
~cordar, discordar, tran~igir. desistir, aCOMPanhar e ter
vista de prQce~sos, efetuar pagaMentos. Tilzer de~esas e
alp-ga~õe5, recorrer, int~rpor r~cur50s, presta~ ~eCl~raçÕi1~~'
€nfj~, praticar tDdos os de~aJs ~tos necrssarloS.O fiel
dese.penho do presente .andato. nia podendo ~ub5tabelec~r

Florianópolis. 25 de s~te.bro de 1988
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RBS TV JOArn8A l"TD~I.

Ar,\:~B~:~ A ili';P~-P": t;:"I;;:n do L·'I,jl"j • (li ;t·l
€mpl"C5~;. p.lilllnlF::'d", r;IjI'I":::nl:r~ 10.1 i 1,'11 ,1 re pl"l,wr-dirl<l '~I·-·; 11'-" ,-,I,l

05 n:~<;;t"antrz~. 5í~~~ r:lli ,\lc" :.::0-1 lIif·,.f:·; ..

TIrO r FIN:J. stnr r ~'ORO

rwt~ 9'?:
9undo PI"Ej"2itua ~ l~~i~l

t" 1 ~,r.J(: i.d ~ ~

I' f r,r.i'· ;·1, . '1 i d".r1": d, r ,-.'
.. nl '~' i ': ~ 'I" • /' 1 il" i t '. '1" •.

.. \
_,• ....!.---o.

b;' i if",dr
c;lpi~~l~

l"'"íclicCl.

,
.... ,' t. ~Il: i.::! " 1,,1 ,'I.J.l

raIJ:Z;D dp' '"n··...·iç:o., d·" I',,!;, li',' J n·. ""'1"'" ('i"cr ' ,'" "'1.(:

di: tC'I),"(.\: 111 i "!úr.1f: r'.'lh •• e:; i -;r . ; :"j- , .••.. :·:... :,., .•,.,'I'..,·,·:.,i,.".,•. r:,.;.".. ,'~~;~',., '.:',::_: ,: i:,:
gi~l;;o.ç:f~t: jo;" ~i.'t 'a /' ':i''''!' ,(-"
d,ldct:; crl;,II·"·; j"lli.:l"S.

Art. 3(1: {~ '11;,,"; í.' ",t.ei:,'j! d~""'(-'I'i~ r:;T ~I:j lh{r,jr,;.,

2/3 <der:,: :,,,J{;:G~5) r.~IT t.r;:~,llL,,::.,'''"' lq-\,~ i1f"il'T<" dF.',";:n;!(:. 1.-:': ,-o

~,f:"gl.linlr. S(,'lúPI~e: !:.r::r- (lUf'l!v(' i 11,. ('.':J.:"\ f't·r;:"ol'·ci[)n~\1id'Hlc, '-:QI,["\'1,,1'

ib~hl '::1 do t'Ft:. 3!"' d~ LF.i h~~ ,·.",'''1-'', di.: ~' ..h: m~;D d(~ 1~·"",:· ..

-I rl;\I'";~lJl' ",111 .;11 i ('U: {I • ,I' '., I '- .. - I,' I •

ucult y r.o:t't:l.'nC-cI": j"ft"r'~f ;, I' fi'" Ir ,1',101' • 11r

AI"t~ 11= .:: .-·,-,l~;' ~;-" P.(",\~~l-;;'·' 11" lot •.!:;I.: .. ,I
1 ir. alif"'n"II'-. Dnll-i~lr. hil'r"FI~\1 r r,',I'r f'l1 ('(oIul-I"('llI(111 ·.r.1

qIH'l' 1'eol'r.l;-; hc.n C"t \Iiltilr,-, 11 :,rl,' rl.r"r. 111,'1,. dl
indll·~-\tllll',llt{ F... IJ,.". cr."ll!_·"!.'·. I IH'lllIil,t:.~(. loi,'.II·.· •. I,I;'. 11,

no r-wt ~ UI"

Art. t2= f"1II ,_,"-1') d' di,;r-I':lFllci;, .11111 r.• e.. r,.,
tac; d .. soç;i.:.:dadc rl~l fOI-nl1ll:';c;-:n rl. t.1'1::.1'-~1J1·1" rirlihrl ',,11', r,rll
'il I"CSPEitl1 rins f.(JlJf-'I"F.:~. ;,1 (,1111 :;111.dr. ('l lll'-i'~ 1\, F') ''',',-,1 r r ~il_·I·l'.

~ m~iDI-in do capital 50ci~1~

"'lI"t:~ 4':.':= t. "~,II i'.d;ll:· tl~": ~-'1\:"
dt (~.- FI.: l;:irr(;('(,lll,c_ r·"17HI',,i. ~~'li: ;.\ 1""':.111 ill~'.y

d~ P.OZ~y '.:./il[) - t1[ílTll cir-' t',rl1<:i.,.

':.1:111' r
n;-. 1"':1'-

[,01'1'0

I· ..· I. ~ I,';.
('tI-t~ 13= ;', ", q·il'd •• lh r:r-I"~ ;"hl'llIj-~r.d.,

t i st 'Hi CARLOS EDUARDO SCHHLH)EI'~ 11.n;.'ZE:R « 1-1MH~O~; rU'II101J
"c1F-:~()m i n,;(iC:.5(f~~-sôt i Õt;-91i~~tC-5-~".

i' ii r ,i, r ,"1 I,l.

" t, " : 01 ~ ~; J j I I'

,'1.,1, r:,

rt-"lr',-ínra-fri '.í.nlco= .', I r
t:;n int~:l""'ft-II,\l r i.,dlhil,I":I~dj'J' '\'1'
I t1 !r, ~

(orl" 14= ,', I
l,)f:l'·(.. -",:',~- ;:i;(,j'lo;:-~.-.rr,:rd('.:: "; .. ,; ,'(1 il ;:,tI.' r" II":;:,J ;::1,;' 'l' :r,~'1

r'cW f::J;f. r.Wlli'll';·'IIJç, ['!tl I r"1,tr,;:' <.1',1111,1,." "CI! -'.1

Irl:\ cunl" dr DE",I"'I';i~; rir:·;.• ; .i\II;"'J,, .. ·~'! t,:: : ';':l'j:,.

y

Àl~t: ....15:: ,',i,' ·.. fi In !Jt I ._ ],L, • 'I' f",j l'lol <

I·"" il r'-í']·c"~r-hl~·<:ir;:f{C' d:;·, "'!'"' I' '~:\IL < l·l,dO-'Hi;. cc'rl' : i 1" ti r'l ,..
CU!U pCld'Tr·~,< ~,:-.p~,- ífiCQ<;. (lo. .,rhllfT'li '~ih~;" 1 r: 1 r ;,1 I,

I/Fl';:li ';:Ll'" hri"ô-jl'lln;,', r,,,ll' , ldd.l'" '101" ;1,11'
'lpl fJ,~-~,,,;::{J dr' tllll i 1,:\ r:r i 1:'.11:, 1 'dl'dl, i I .,r, ~;I ~

;",11'.' '-rl \
JT

Pal~;\l1l~'lrO .~n: I"~'=
!., I' I I I' I~ I I 11 Il·r· I i I, '. I

"i- .
I'1rt ~ 6t:!': 1'\ t",r It d""I"'lfl'ill tI r.oh ~, dr 1l1"·'ill.lI;;:l' 'ti

RBS TV JOACABA LTDA", li" cJlJ<.4.1 f;.lt':~·,. 11'".. (. (l'; r-_r:rl rl,I •. I-" L-(I·
J'Jntamt':ntf:'r porprll ~';_(,ll.1'~lv;;;lilE:rltE: ri .... :·. Me,nela .. S(It:i,. r. '::'1:'nciO'-'1b, ~

v~d~dt, () SC',l r.1'J1PI"('Çjt'". C111 <.\v"'ir-,y fi'lnr;'l". r.Mdl'í"'>~()";y "r'r'i~'r,~ (It~ f'\·.-'':'~:

OU abono nni gr.:I"<\l, P~I' Eua 11,-"tl1rr;;':', !]I·~I :lJ Itp'; r r:"'h";,rd,c~"; ,,(r"f"
flnG coli~ado5 pela cmpr~~~.

Ar·t~ 5~: A ;:-.nrir:-d."_'l tfl-"~
po inflf_tEI'1l1ini\do~

~'\I;;' fi U: 'i,'(; l' lo' lo I' t. ~··I,·

PHl'"~iJl'"afn ',ill i Ct': {i" ';I~, 11'" ':11 I, 1,' (:.,
t;GT~í(J hl-;;,sil~~jl~L,'" r'Mlo"'-, t ~ i.II'I·'· lil} I "1''1'' I,.

nrtll'!"l-I ;"pli"., hi,\','ll" (~id', 'll··o,·.• 'l, 1'-111 nilli·1r'l i.· I;,' (';,.. 1

ri';"',.

111 - CAPITAL i COT~S

~

AI~t~ 78: (i t":(lcird.'l,j, tl"I~i.:. !"r'l-' 1'''I'·i:;J1 nnl.,j,,,·l
dEclarRdo dF Cz$49B.000 y 00 (quatroc~nto € noventA P Dito mil ~ru

zados). t\s~im rJistl"il1uifln5 pE;i.nt:' f'Dt ir.;tt,~;~

twl" :1.6: ,..

CARLOS EDUARDO SCHNEIDER MlõI.Z'-R .
166 cotas no valor dE •••••.••••• ~~-.. Cz$ló6"(:0~~rn\

MARCOS RAMON nVOSI~IN

166 cota$ no valor Lh:: •••• ~ •••• "~~~.C=!li166"0'>1,("

li 1(l= {,
(:(:1 ,-, 1 f . ,I'~ illtrt rl l to d! I,:·: "ld;'

• ; ~ I ... I1 I

.JOSÉ PEDRO PAr.HE'CO BIROTf:lI<Y
166 cota~ no valor d€~".~ ••• ~.~ .• ~.C~f!i66~0~0,00

§' 2 ~: {J ~ IIC I " j ; I r ; ,

i,r,~.l:;:;15 <;:o'":'i~- di ..... irlid.:·'~·r·rltl~ f.J!' ll~i .;;.~<; :"., ~,IIJll:t
rf·E:ti ...·nn,Lr'\·(·' I~r-;:Ili::-"H:lb PC/l" f'ild~\ IJn, drlr.t.; t'lltrrtl~r.l',

d-;;:,. é,c1r.;;r,::.' :~<'Ir.:GO. pl..1d, .. C" ":t"1' IlIt\I': i:\I"- (,n, (.(.1'1 ..... rl ;,,:, i; 1',

V;;>, IJI.1 f;l'l -;:"".'.pr:n<:·". flf' ''ler'I,.lf' i I'; "1' (. " " ,;,
Par~9rafo ~nico: ~l ÇEI~.itVl

dE 496 (qyatrocentas e noventa e ito)
CzSl.000 y 00 (um mil cnJz<ido5) n·r.!i:l 11m,' (~

discrimlnaç~o .cinl~"

5Uf~i(I~.-' (:r.)n'.:'t itlJ;r.'!~

CIJt~~ 110 val~r ~:

dit"llih'lil..l(.l .=tmi't:'i"õ.. -- .rr 311: {)s- € ~.,,;. 11· I

'·._I1r.1.~is "".,. <:>dt'GI'I;tlll')<" ~ .. t.l('"o' ,~ i-···
pl" jtl i; ,.

i'l r·II.,

; .
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·Ci:'F-,"td f: ••~,l' f"-'if~"" ~1111~CI-I'f6êi; In'nt'll\l:Q'-~ filll ·11 \1I1lf"-!I~-': il':'

COIU lucl"~I f'lJtl,1ros. (if:.,(h~ (ll.tH [lt::rndt ido (lel;';l lrtll l: .. n 1.1" }Il..... '.;

to de' R&'nd~ ..

Roa TV ~OAÇAOA LTDA_

CARLOS EDUARDO SCHNEIDER HELZER
5.2VO cota. nD valor d tzS5.200.000.00

rRIKEIR~ ALTER~ÇaO CONTRATUAL

E. por ••t.~•• Justos • contratados. as.ln.. o
presente Instruarnto •• 3 (tris> vla$J todas de Igual teor e
~or•• , na presrn~. de duas te5te.unhas. abaixo flra.da•• o
ratifica•• aceltaa e.~ ~rig•• por si t por seus leg(tl.os
herdelro5 e sucessores. beM e 'Iel.rnte cu.prr-lo~

CL~USULA PRIHEIRA - O. Artlgo5 6-· • 7-· do Contr.to Social
P•••••• ter a .egulnte red.~iol

MARCOS RAHOH DVOSKIN
5.200 cota. no valor d••••••••••••••CzI5.200.000,OO

JOSÉ PEDRO PACHECO SlROTSKY
S.200 cotas no valor d••••••••••••••Cz~5.200~OOO.OO

CLdUSULA SEGUNDA'. ,Todos 05 de•• is .rt Igos • ".condl~ir.

prevl.tas no Contrato Social que nio colid•• coa • pre.rnt~

.odi~lc••;o. continua••• plena vlsincla.

~ NARTIGO 6-·1 A 50cled.de girará sob a drno.ina~io de
BBS-JY. _XAHX~~Ê_~r~A •• da qual ~arãD uso os ç'clos-gerentes.
conJunt....nte. poria ·excluslva.ente nos negócios $oclais.
sendo-lhes vedado o .eu· ...prego •• avais. fl.n~.s. endossQs.
aCEltrs de f.vor ou abono e. geral. por sua natureza
gratuitos R estranhos ao. fins coli.~do. pela ·e.pr•••• N

Parágrafo ~nleol A pr••~nt~ .1~vaçio do c.plt.l .oelal
i .'.tivada .edlante a subscricio de nova. cota. na
proporção d~ e.da ebtlsta ~ Int.gr.llzada 50% n~st••to•••
.ocda corr~ntc national. e o. rest.ntes 50X ea .t~ 2~ .rs~s.
t ••bê. c••aeda corrent .. nacional. M

NARTIOO 7--1 A sociedade terá .eu caplt.l no.lnal
decl.rado de CzI15.600.000.00 (quinze .llh••s e .elscentos
.11 cruzadoa). conalltuldo d. 15.600 (~ulnze .11 ..
... Iscenta.) cota., no valor de CzSl.000.00 Cu••11 cruzadq.cada U•• , ••• Ia dl.trlbuldos pelos cotistas'
---'" .

/
CARLOS EDUARDO SCHNEIDER MELZER. bra.ll.lro. ea.ado.
advogado. crr 005.4t4.94Cl/t5. rrsld.nt•• do.lelUada .1:
PD~to A1R,re-RS. na Rua Joio Cartano n-· 217, MARCOS RAHOH
DVOSkIN,/bra511ci~D, casado. ad.inistrador dr c.pres., CPF
149.121.930/97. r •• ld.nt•• do.lelllado •• Porto ~l••r.-RS,

:;R:~:KY~~ ::::~:R·I~:~z••a::~ad~~O. ~::~a~~~~~, PACH~~~
215.309.390/20. r •• ldente • da.lclllado •• Purtu Alegra-IS,
na Rua Eng. IldR.onso SI.õ•• Lop~. n-· 190, cotista. da
.ocl.dade RDS TV JOAÇABA LTDA., co••edr na Rua Oen. Vieira
da Ro•• s/n-· ••• Florlanópoll.-SC, ~o. Contrato Social
.r~ulv.do na Junta Co••relal d. Santa Catarina, sob n-·
4220091224.. 30 dE dez••bro dr 1986. re.olv••• d. coau. R
.útuo acordo, alter.r a' .strutura do Contrato Social, ca.o
e#.tiva.cnte o 'az•• , ••diante as cláusulas e condl~ies
...gulntlRs 1

: I"

: -do I l,

<>
'.- 1 i.. "

1-.
i

r.:TINç~(. I~~ S)CI~[ADE

.. - (,r I I t', " t (,,' I ,: !.;i ( i 11:" "

til!. ~ ,:,j 1 t " lil" i 011 '::, (" .l r' i I ,. , .

\11 IT

IV - DT6rOSIrm!J CCRA;S

AI't'. "'" n·, '''''re<. Lo.' ''O.'"'' "c-.h
r:on\:.'" ~.{1ci;.1 ~.'l·;;.)·-i <;.' 11 :.,

,,.,' : .".: ...1 ".... ,"'ê
,"):1111 i"\ í'l-("':.,', 11'11:' .,I( 11 I 11 '''I,' ;,

: ...1' j 1(11 1,IH. li,. Ir, """ 1', I,'" ;I""I,r", .. ,',:,(".
....cr;;~;q.1 I ~~ .. (I" :".;11',1""·,1 '. In! ,.. I' 1"lllllll' I"

Cf's;:-r.wr-'·, i:. bl:::I.' !'i~'il''''I·l\ 1'1;·,,1'1 {·Jn.,

VII _ RF.Trr~,!',D(·l, ~NTFROIÇ;t;o ou r'MTCJIWIHO (l[

COTISTA

VI - CE5!"1Ã.O E h<f-m<'iI 1:IHõNI.iA \)[ ctn I'S

Art. 17: ('l-,;, rnl'l~. ,lI:' I:HPit.HI ,",r:,. ili.ll,,'j':;j',/cit',

51JB t.l:ê'n~;í"r::rfnciü " tl~l-rr;:-iro~: "i (i poe 1"T_~-\ <;~I" f:'f'(,lll'· d, IIp,:,.1 i ,Iíj:' C" 11'

~~~ i :~~~::: ~~;.:~~~~"~~ r:':;'~ i ~~'~~'i:,' f,~,1 rd:;b s::~~::~:~~,":~" ri 7." ;:~J~',l. '1" '''o
Hr t. 1C~ ..

AI'"t .. .18: i- 1 j'o'I'", ,.1.:~jr;'~1 roll ~'1 ~'n'{' 1·'~IIl.,i" ti·" ,..,;
tilS E'nln, o: cot ist~;;::; 1'{,d~vi"r I'-"'dr,:. rl~:(j F'Orlll'f{[,. Clii ""IiJ~qIH·1 l·.!
p{.tFSE'. fôl"LI..",-\-ln5 B. t:r:I"cr;íl"tH1, re;l'I"~\lll{l':õ ~ ';t'lrir.:ll"rlr.. ;'~(nr1~'I-r'(,c

tam[1v.1II o Pi",;:·(-':tu,Hl0 nn ,;d _ 'iq.

,. 0'11 j: CN~L<'r: r:nUrd?D0 ~:.;Ii"-H;-G'I~ nn ;-;-J
MARCOS RAtiON DIJOSl:I1J E •.1<':::1' l'l-nr.':" l'f,~-·l[r:.{·(l DIIHn:TY "'.'. ~ ..'1' < ,:

ni.:c I:,:;~,f: •., ini:III-'':'[)'" "r" IHlil,:·;., d(.'"· tl·iil<.,:',.· 1'1·l'vi~".~,.o, I", li"i ~il1('

i IilPf.o;; "~hl r.J(;; .:';:fTC l'l i,l; i\." j I: ,.,-, ,: i <" ~
Os cotlsta•. abaixo declara. que nio ~ctio Incursos .a

nenhua dos crlae$ previstos e. lei que o. I.pe~. de .H.r~er

atlvld.de. acreantl ••

FluI' Ic:HI(:pl:,l is, ;.: j(;:'
I .. l L., q,_

ct,rn o:.: l~llrtl;p';1 r:rl1!'! 11'!T. tH'1 71':-R

/.
i

/J.--O~
C~RLOS EDUARDO aCMNEIDER HELZER

9- t.. O -t),--.-,
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D E C L A R A C a o :---------------------------------------------------------I
14. NOME DOS SóCIOS INTEGRANTES DE OUTRAS CONe.: SERVICO:

OU PERM. NA' MESMA LOCALIDADE
1----------------------------------------------:----------I

CARLOS EDUARDO SCHNEIDER MEL lER ~ MARCOS
RAHON OVOSKJN d~clara. que não p.rticipa. da dir~~io d€
Dutra ~ntid~d~ ~K€cut.nt~ do .€rvi~o d~ radiodi~usão d~ ~on.

li' ' •• 11 ..0 •• na c id.d~ de X.OH.r,. ir.tado d .. Santa Catarina.
ne. d~ outras ...presa. d€ radlodifusâo.... Municípios
div€rsQ5, ... «Mcesso aos li.ite. fi~ado5 no artigo 12 do
O..cr ..to - lei n-· Z36 d~ 28 de ~«v«r.. ifD de 1967.

1---------------- ----------------------------------------:
1---------------------------------------------------------I
:5. DIRETORES DE OUTRA cONe. ou PER". HA SERVJ~O :

MESMA LOCALIDADE
1----------------------------------------------:----------I

Declara•• ainda. que nio estão no
.andato elet.vo ~u€l)hts .ss€,gurt i.unidade

ORa exerce. cargo de .upe,.-visSo ou
na Ad.ini.tra~io públl.a. do qual d~.or~

Xanxe...i. 25 d~ .. ro d. 1989

1 -----t

16. PERCENTUAL DE EQUIP. UTILIZADOS I NACIONAL 1 ESTRANO.I

1----------------------------------------------------------1

x I
% I

100 % I

100
100

:----------:----------:
TRANStllSSOR
S1ST. IRRAD
EST~DIO

j i ~

-::?~/L4::-7
A O SCHNEl DE ELZERCARLOS

eKercício de
par l ••ent ar.
••s ...sor.aento
~o,.o ...peci.l.

1----------------------------------------------------------:'{~
HARCOS RAMON DVOSKIN 17. % DE TEMPO DE PROORAtlAS DI~RIOS REFERENTE A I

TEMAS. AUTORES E INTiRPRETES NACIONAIS ~O % ;

:----------------------------------------------~l----------1

D E C L A R A C a o :~---------------------------------------------------------1
18. TEHPO DESTINADO AO SERVI~O NOTICIOSO. DI~-

RIO. EtI RELA~aO AO TOTAL DA PROGRAM. .' 50 % I___________________________________________________~__----I

:----------------------------------------------------------:
: 9. PRAZO DE APRESENTAÇXO DO PROJETO OE APRO- .;-
I VA~aO DE LOCAIS 6 MESES :
I---------~------------------------------------------------:

1---------------------------------------------------------~:
110. PRAZO PARA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO EtI: ~
I DEFINITIVO DA ESTAca0 : 2. MES~
1-------------------------------------------------------V\ ~l

MARCOS RAMON DVOSKIN. dirigente da RBS TV
XANXERÊ LTDA., d~cJara que nio pos~ui a .ntidade autori~acio
para explorar o .ervico d~ radiodi~~5io d~ sons e i.agens,
na c i dade dI' Xan)(eri. Est ;a,do d.. Sant. Ca.t ar i na. ande .SE'

pr.trndl' in~t.lar a .st.~ão • qu. nio e~cpdpr. os li_Itrs
liNado. no .."t igo 12 do, Dpcr.tD"'].' n-- 236 de 28 d.
fervpr.lrô dp 1961. caso venha .. ..r conte.plad. COM a
Dutor ....

Opcla,.a •• inda, ,u. np"h~. cotista Int.g".
o quadro aDejetario d. outra .MPcut.nt~ do servlco de
~.diodi/usão de sons e i.agens n .. !cidade de Xanxeri. Estado
de Sant .. Catarina. neM de outraslr.presas de ~adiodifusão.
E. aunicipi.os diversos. Ir. eXCE:s~o ..os 1 í.it~s fi>:ados no
art iSto l2"do Decreto-lei n-· 236 d. 28 de fevercri,.o de t9~.
ca.o a pr.t.nd.nt~ v.nh•••~r .on'~.plad. co. a outor•••

7
-
t
!

EDITAL
SERVI~O

CiDADE
EMPRESA

N... • 243/88
TELEVISlIo
XANXERi - SC
RBS TV XANXER~ l TDA_

Xanxeri. 22 de seteMbro de 1988

Y'~\....J~
HARCOS RAMON DYOSKIN

XANXERÉ. ~E %EMBRO DE 1988

RBS V XA ,~ LIDA.
I~AAC WTON CA5TIEl MENDA

Procurador

1---------------------------------------------------------I

1. NÜlllero do Edital:

3. CaracterÍlticas técnicas;

243/88

TELEVIsIo (Gora,ão)

lANXERt/SC

3,00 kll

Lecal

Serviço

Canal

Potincia

lS de .golto de 1988.

2. Data de publicação no Diário Ofiei.! d. UniÃo:

I-~
;1. AO"INISTRADOAES I' "un. [dit. I Região Ed.l
I (NATURAIS DU DOMICILIADOS) 1------------1-----------1
I : Nat. : Doa.: Nat.: Da•• :

1--------------------------------1------1-----1-----1-----I
1 I I I
I I I

: i1 I
1
1 Ii
I I:
I 'r I I I I

1-------------------------------1-------------------------I
:----------------------- J ----
12. SóCIOS COM MAIS DE 5% DO i' Mun.Edit. 1 R~gião Ed.1

;---::::::~---------------------l';~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~:
I I : I I

1 I I I I :
I ir I I I I

:1 I I I

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~~~~~~~~~:~~::~:::~~:::~~:
:3. OUTORGA.NA tlEStlA LOCALIDADE J :_~~~_;_~~~_;--~:~~~~~-:

I I 1 X I I

1------------------------------- -------------------------1
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II - INSTALAÇÃO PROPOSTA:

1. Local de instalação:

1.1 Localidade:

XANXERt/SC

2. EquiPl1lllcnto Tran&miGsor:

2.1 Fabricante:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

4. Linha de TransmiuAo:

4.1 FabricAnte:

lOiP-CAbo& Especiais e Sístemnl'l Ltda

(BR-1l6 - km 25 - EMBO/SP)

4.2 Modelo:

Julho de 1989

LYS ELECTRONIC LTDA

(Av. Meriti, 5186 - "Rio de Janeiro)

LCF 7/8"

2.2 Modelo:

AV-l kl/-V

2.3 Especificações tecnicas:

Potência de saída: 1 k,W
~ I

Frequência. de operação: hnais 2 li 13

Impcdãncia de' salda: SO chms

Estabilidade de frequêncla: .:. 1000 Hz

código DENTEL~ n9 275/84

(demah caracterIltic.. Vide ANI!X~

3. Sistema lrradi.nte:

3.1 Fabricante:

~.3 Especificações Técni«:as:

Potência: media 7.5 kW

Ate.nuação: 1.0 dB/lO(l m (f: 63 MHz)

Eficiência prevista: 85% (para 70 m de cabo)

Impedância: 50 ohms

(Demais caTActerística. técnicas Vide ANEXO Il~tr

s. Pot~ncia Efetiva Irradiada:

PERJ'mãx•• (E/E
mãx

,)2 x Pt x GA x fi

LYS ELECTRONIC LIDA

(Av. Meriti. 5186 - Rio de Janeiro)

Onde: E/Emix • - 1 (na direção de l!liximA irradiação).
Pt, •. Potêncin do transmissor: 1,0 kW

3.2 Modelo:

GA • Ganho do Sistcma Irradiante: 3.5 vezes

(5.4 dB em rela.ção ao dipoJo de 1/2 ond3)

• EficiÊncia da linha de transmissão: 85%

5110

3.3 Especificações Técnicas:

Compocição: 6 dipolos de 1/2 onda com refletor, Z por face, espa

çamento de 6~o entre: faces e divisão de potência ass!

metricA (50% 25%:) 25i:.)

G3I1ho: 5,4 dBd (3,5 vezcf em potência)

Irrad'iaç'io: direcional

Polarização: horizontal

Observação: O valor de g~nhD !>erá: obtido atraves da cOmpOSiÇ30

proposta~ vi~1'lndO r.espeit"lr ai' limitaç,ões de petê]!.

ciao em dctetminndas direçõc:JG

(Demaiu características Vida ANEXIJ ILDJt.......,

PERP - 3,0 kW

Con.!;idp-rando uma altura de! antena sobre o nivel medi o do terreno

de 150 m (H/NMT • 150 m) 'C :I potênci" efetiva irradiada atingidn com

a inst~l:1ção apre8enta.da nesta demonstração de recursos técnicos (

PE~ • 3,0 kW) esta:emos lmquadrados na atual situação prevista no r

PBTV para o canal 3 de XANXERt/SC. uma vez que não seTã ultrapassa

da a potênda efetiva irrndinda tn.~xima permitida.

A utili2aç';o de sistema irradiante direcional há adaptar as

potências efetiv:ls irrAdiadas para o situnção prp.viAta no PBTV parof

o c.anal 3+ de x..~XERE/sc. ou seja:

PERPrnãxima • 3,0 kW. 'com limitações de:

AZIMUTE ~OTrNClAJ
(kl/)

50° 1,0 II

1100 --o.sI
200

Q

<l 240 -NüLQl:
II 27.50

-~ I
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6. Profi..io~l IHIbilitado:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 1° 6091

Declaro que presenciei a instauração do

presente processo e nenhum reparo tenho

Nc.e: FERNANDO ANTONIO FERNANDES nRRElRA

N9 de Registro n.o CREA: 25.604/8...

~.tura '. Ilat.:

:Ml-~-ÕENiELI

14111l2!10ô t OB073611B
_ l.

';'f
T E R M O ~ 1 H S T A U R A ç ~ O

Inst~urei, nesta data, o processo que recebeu o número
~.!J_Lº.i..mo J.Itz._1B1!.. I , nesta 01rewia, com.., os .dj'c,g

..entos qu", instruem a proposta dCl."~S.-1.JL-~--u.~
_________: ~----, para executar .erv1ç~ de

radiodifusão ..~~~_~L~~-------,nos termos do

E4ital n9 --~-){:?---I-~~ . A proposta 'compreende -.-~ flo.

númeradas e rubricadas.

_____Lf!iZt!~~ _
Chefe da S~ção de Radiodifusão

·"~~~L_~~-~~~~posta)

09101/"

I Diretor 4a Diretoria Re9iona1 40 DENTEL e. F10rian6polia

I Rua Sal4anha Marinho. nO-3/A - Centro

I Dbetor 4a US TV VJlltERt LTDA.

I Rotifieação Ifa.,

Ref. I Proe...o nO 29106.000736188

Relativamente ao Edital n~ 243/18, que .1••••z.c~

çio • expIaracio do eerviço de radiodifusão de aone e t.agena, na
cidade de Xanxerê, I.tado 4. Santa Catarina, cu&pre-noa info~r '
que a propo.-. apresentada foI anali.ade por eata Diretoria R.gi~

nal tendo .ido c~n.t.t.40 que faltou aprelentar o coaprovante de

4.póaito bancirio 4a 50\ do capital aoeial exi9i40 para ° eapree~

4i_nto.
A••~, no praso de 1S di•• , contado. do rec.b~nto

a.ate, dever' e ••• en~i4ad. r ...~er a ••~a Diretoria aeqional, o

doeu.ento ..netona40, auprindo a falha indicada.
O nio atendL.ento ao aol1clt.do no pr.so pr.Yi.~o,

lap1icarl a 4eaclaaàificaçio 48aaa .nti484e.
Cordla1Jlent..,

~~
Diretora ReVioaal

'lli>aUtute

MENSAGEM
N' 328, de 1989

(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso N...,lonal
o ato que oulorga permissão à Rlidlo Plissaro da
Uha FM Lida., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem dlreilo de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em rreq~ncla modulada, na
cidade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e d7 Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática.)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congesso Na
cional:

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
§ l' do art. ;123, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Expo§ição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Est:ldo das Comunicações, o ato que "outorga
permissão à Rádio Pássaro da Ilha FM LIda., para ex
plorar, pelo prazo de lO (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Guaranésia Estado
de Minas Gerais", constante da Portaria no' 059 de
26 de junho de 1989, publicada no Diário Oficiai da
União do dia 28 de junho de 1989.

Brasília. 10 de julho de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO N' 064 -GM, DE 29
DE JUNHO DE 1989 DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De conformidade com as atribuições legais e regula

mentares cometidas a este Ministério, determinei a pu
blicação do Edital n' 256188, com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Guaranésia, Estado de Minas
Gerais. .

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas
a Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda.

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido
de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a entidade
proponente satisfez às exigências do Edital e aos requi
sitos da legislação espeCífica de radiodifusão.

4. Nessas condições, à vista da entidade que se habi
litou (quadro anexo) à execução do serviço objeto do
edital, tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada
consideração de Vossa Excelência, encarecendo se dig
ne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria
de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir
seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, na forma do parágrafo terceiro, do art. 223, da
Constituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais
profundo respeito. - Antônio Carlos Maplhies.

PORTARIA N' 59,
DE 26 DE JUNHO DE 1989

O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe conferem o artigo l' do ~creto

n' 70.568, de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
MC n' 29lJlJ().lJ06216/88, (Edital n' 256/88), resolve:

I - Outorgar permissão à Rádio Pássaro da Ilha FM
LIda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Guaranésia, Es
tado de Minas Gerais.

11 - A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Có
digo Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada
em sua proposta.

III - Esta permissão somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, na forma
do artigo 223, parágrafo terceiro, da Constituição.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. - Antônio Carlos Magalhies.
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AVISO N"371-SAP.
Em 10 de julho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra dc cncaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidcnte da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicaçôes, na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n' 59, de 26 de junho de 1989, que
"outorga permissão à Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividadc, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Guaranésia, Estado
de Minas Gerais".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

Secretaria Geral
Secretaria de Serviços de Radiodifusão
Processo MC n' 29000.006216188-76 Senhor Secre

tário·Geral:
A fim de atender determinação superior, solicito au

torização de V. S' para providenciar a abertura de Edital
para execução de serviço de radiodifusão sonora em
Freqüência Modulada, consoante especificações abai
xo:

I. Serviço: Freqüência Modulada
2. Local: Guaranésia - MG
3. Canal: 297 (107,)MH, 3
4. Classe: C
5. Capital mínimo exigido: 100 (cem) MVR
6. Horário de funcionamento: ilimitado
Brasília, de agosto de 1988. - Lourenço Nassib

Chehab, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
De acordo. Elabore-se o Edital respectivo, nas condi-o

ções acima proposta.
Indefiro. Aguarde-se nova oportunidade. A SSR de

verá comunicar ao interessado, quando houver. - Rô
mulo ViIlar Furlado, Secretário-Geral.

De ordem do Sr. Secretário de serviços de Radiodi
fusão, ao SPAIDA para formar processo e posterior
devolução a esta Secretaria Geral.

Brasília, 23 de agosto de 1988. - Maria Beatriz N.
de Oliveira, Agente Administrativo.

EDITAL N' 256/88-GM

Recebimento dc propostas para a execução e explo
ração de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na CIdade de Guaranésia. Estado de Minas
Gerais.
. O Min.istro de Estado das Comunicações, tendo em

vIsta o dIsposto no artigo I' do Decreto nO 70.568, de
18 de maio de 1972, e de acordo com as normas estabe
lecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
em vigor, torna público que, transcorridos 45 (quarcnta
e cmco) diaS, conlados do dia seguinte ao da publicação
deste Ed,tal no Diário Oficial da União, estará rece
bendo pelo prazo de 15 (quinze) dias, propostas para
a execuçao e exploração de serviço de radiodifusão so
nora, com as características e condições que se seguem.
1. ServIço: Freqüência Modulada

2. Local: Guaranésia-MG
3. Canal: 297 (107,3 MH,)
4. Classe: C
5. Capital mínimo exigido: 100 (cem) MVR
6. Horário de funcionamcnto: ilimitado
As demais condiçôes deste Edital fazem parte do

~r~cesso q~e lhe deu origem e encontram-se à dispo
Slçao, dos mteressados na Diretoria Regional do Den
.lei, em Bel() Horizonte-MG, situada na Rua Timbiras
17711, onde seus representantes legais deverãoentrega;

, suas propostas. .
.. Br:lsília, 23 de agosto de 1988. - Antônio Carlos
Magalhães. .. .

PROCESSO W 6.216/88

De ordem do Sr. Chefe do Gabinete do Ministro
~ncaminhe-se o presente processo à Divisão de Radiodi:
fus:io do Dente!.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Brasília, 24 de agosto de 1988. - Pedro de Alcântara
Dutra, Assessor Chefe da Área de Expediente/GM.

CONDIÇÕES DE EDITAL PARA EXECUÇÃO E
E~PLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFU
SAO

1 - Entrega das Propostas

As entidades interessadas na execução e exploração
do serviço de radiodifusão deverão, por seu represen
tante legal, apresentar suas propostas durante o horário
de expediente, na Diretoria Regional do Dentel em
Belo Horizonte, à Rua Timbiras, 1778.

2 - Documentos Relativos à Entidade

2.1- Requerimento dirigido a() Ministro das Comu
nicações:

2.l.1-No requerimento deverá constar o endereço
para correspondência;

2.2 - Atos constitutivos e alterações subseqüentes,
com as respectivas comprovações de registro ou arqni
vamento na repartição competente;

2.2.1 - Dos atos constitutiv()s das sociedades deve
rão constar dispositivos declarand() expressamente que:

2.2.1.1- as cotas ou ações representativas do capital
social são inalienáveis e incaucionáveis a estrangeiros
ou pessoas jurídicas;

2.2.1.2 -nenhuma alteração contratual ou estatu·
tária poderá ser realizada sem a prévia autorização do
Ministério das Comunicações;

2.2.1.3 - os administradores deverão ser brasileiros
natos e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer
depois de terem sido aprovad(}s pelo Ministéri() das
Comunicações;

2.2.2 - No estatuto de fundação deverá constar dis
positivos relativos, apenas, aos subitens 2.2.1.2 e
2.2.1.3 ...

2.2.3 - As sociedades anônimas ainda não execu
tantes do serviço de radiodifusão deverão apresentar,
junto com seu estatuto, o quadro societário atualizado
constando o númem, o valor e o tipo das ações de
cada sócio;

2.3 - Comprovante de que obteve assentimento pré
vio do Conselho de Segurança Nacional, se a sede do
município, objeto do Edital, estiver localizada dentro
dos limites da Faixa de Fronteira.

2.3.1-Ficam dispensadas da apresentação do docu
mento de que trata o item anterior, as entidades já
executantes de qualquer tipo de serviço de radiodifusão
na Faixa de Fronteira, devendo entretanto informar
na proposta essa situação.

2.3.2 - As entidades já concessionárias permissio
nárias que pela primeira vez pretenderem executar ser
viço de radiodifusão na Faixa de Fronteira, deverão
providenciar a adaptação de seus atos constitutivos às
disposições do Decreto n' 85.064, de 26 de agosto de
1980. a fim de obterem através do Dentel, o assenti
mento de que trata o item 2.3.

2.3.3 - As entidades que, para registrar ou arquivar
seus atos constitutivos necessilem do assentimento do
Conselho de Segurança Nacional, mencionado no item
2.3, deverão providenciar este documento através do
Dentel, bem como O conseqüente registro ou arquiva
mento dos mesmos, antes da data prevista para a entre
ga da proposta.

2.4 - Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), como prova de cumprimento da legislação tra
balhista referente à observância da proporcionalidade
de brasileiros na entidade.

2.5 - Certidão de quitação de tributos federais, exce
to quando se trata de microempresa.

2.5.1 - Os documentos enumerados nos itens 2.4 e
2.5 não precisarão ser apresentados pelas entidades que
não tenham ainda iniciado suas atividades. .

2.6 - Declaração firmada pelos administradores,'
conforme Anexo L '..

3~ DOcumeutos Relativos·
11 cada Colista ou Acionista,

-3.1 = Prova da condição de brasileiro, feita mediante
apresentação. de quaicjuer um dos ,seguintes documen;
tos: certidão'de nascimento óu 'easamento, 'certificado
de reservista, título de eleitor, arteira profissional ou
de idcntidade ou comprovante de naturalização, ou de
reconhecimento de igualdade de direitos 'civis, para os
portugueses.
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3.1.1- Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item acima, quem pertencer ao quadro
societário de entidade executante de serviço dc radio
difusão.

3.2 - Ficha de Cadastramento - Formulário
DNT-I48 (Anexo lI), em 3 (três) vias, para os sócios
quc detêm 5% (cinco por cento) ou mais, das cotas
ou ações representativas do capital social;

4 - Documentos Relativos
a cada Administrador

4.1- Prova da condição de brasileiro nato, mediante
apresentação de qualquer um dos seguintes documen
tos: certidão de nascimento ou casamento. certificado
de reservista, título de eleitor. Carteira profissional ou
de identidade.

4.1.1- Fica dispensado da apresentação da pmva
de que trata o item anterior, quem pertencer ao quadro
diretivo de entidade já executante do serviço de radio
difusão.

4.2 - Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis,
Criminais e de Protestos de Títulos, dos locais dc resi
dência nos últimos 5 (cinco) anos, bem assim das locali
dades onde exerça ou haja exercido, no mesmo período,
atividades econômicas, como administrador.

4.3 - Prova de cumprimento das obrigações eleito
rais, mediante certidão fornecida pela Justiça eleitoral.

4.4 - Declaração assinada por todos os dirigentes,
conforme Anexo 111;

4.5 - Ficha dc Cadastramento - Formulário
DNT-148, em (três) vias.

4.5.1-0s documentos a que se referem os itens
4.1 e 4.5 não precisarão ser apresentados pelos dirigen
tes que integram o quadro societário da entidade, uma
vez que a apresentação dos mesmos será feita atendendo
os itens 3.1 e 3.2.

4.6 - Todos os documentos com exceção dos que
tenham validade predeterminada c dos comprovantes
de vacionalidade, deverão ser firmados, expedidos ou
revalidados em data não superior a 60 (sessenta) dias
da sua apresentação.

5 - Demonstração de Recursos Técnicos

A demonstração dos recursos técnicos a que se refere
O n" 5 do item I do artigo 14 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo
Decreto n° 91.837/85, deverá ser feita mediante indica
ção das características do transmissor e do sistema irra
diante (Anexo IV) que a entidade pretende utilizar nas
suas instalações, compreendendo: fabricante, tipo e mo
delo destes eq uipamentos.

6 - Capital Mínimo exigido
para o Empreendimento

6.1 - O capital mínimo exigido para o empreendi
mento de que trata a alínea "c", § l' do artigo 11 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreton' '11.837/85, ê calculado em
função da potência ou, rio caso de FM, da classe da
estação, conforme tabela abaixo, fixada pela Portaria
MC n" 316. de 11 de novembro de 1985.

Eslações de Radiodifusão Sonora em
Onda Média, Onda Curta e Onda Tropical

6.1.1-Estações de potência até 500 W, (cem) vezes
o maior Valor de Referência:

6.1.2 - Estações de potência compreendida entre
500 W, inclusive, e 1 KW, inclusive - 200 (duzentas)
vezes o Maior Valor de Referência.

. 6.1.3 - Estações de potência compreendida entre 1
KW, exc!usive, e 5 KW, inclusive - 50ll (quinhentas)
vezes O Maior Valor de Referência.

6.1.4~Estaçoes de potência compreendida entre 5
KW, el{clusive"lO KW, inclusive - 1.000 (mil) vezes
o Mai()r Valorde Referência. ,

6.1.5.'--- EstàçÕes lIe potência compreendida entre
°10·K\V,'exclusivé,··e·25 KW inclusive- 2.50ll (duas

mil e quinhentas) Nezes o MaiorVâlor de Referência.
6.1.6~.:c..Estações de potência compreendida entre 25

KW, cxdusive, e 5000 (cinco mil) vezes o Maior Valor
de Referência.

6.1.7 - Estações de potência superior a 50 KW 
7.000 (sete mil) vezes o maior Valor de Referência.
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Estações de Radiodifusão Sonora
em Freqüência Modulada - FM

6.1.8 - Estações classe "C" - 100 (cem) vezes o
maior Valor de Referência.

6.1.9-Estações classe "B" -200 (duzentas) vezes
o maior Valor de Referência.

6.1.10 - Estações classe "A" -500 (quinhentas) ve
zes o maior Valor de Referência;

6.1.11- Estações classe "Especial" - 1.000 (mil)
vezes o Maior Valor de Referência.

Estações de Radiodifusão de Sons
e Imagens (Televisão)

6.1.12-Estações de potência até 2 KW, exclusive
1.500 (mil e quinhentas) vezes o maior Valor de Refe
rência~

6.1.13 - Estações de potência compreendida entre
2 KW, inclusive e 10 KW, exclusive - 2.500 (duas,
mil e quinhentas) vezes o Maior Valor de Referência.

6,1.14 - Estações de potência compreendida entre
10 KW, inclusive e 25 KW, exclusive - 5.000 (cinco
mil) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.15 - Estações de potência igualou superior a
25 kw 7500 (sete mil e quinhentas) vezes o maior valor
de referência:

6.2 - Os valores estabelecidos na mencionada Porta
ria MC 316 S5, referem-se a cada nova concessão ou
permissão pretendida considerada isoladamente e o va
Iar de referência a ser considerado para O cálculo é
o vigente na data da publicação do Edital.

7 - A Demonstração de Disponibilidade
de Recursos Financeiros Poderá

Ser Feita da Seguinte Forma

7.1 - No caso de en tidade ainda não executante de
serviço de radiodifusão:

7. fI - Quando O capital social da entidade for igual
ou superior ao valor do capital mínimo exigido para
o empreendimento e estiver totalmente integralizado
ou previsto, nos atos constitutivos, à integralização até
a data de entrada em funcionamento da estação;

7.1.1.1 - Prova de depósito em bancos ou outra insti
tuição financeira de, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) do valor correspondente ao capital exigido para
o empreendimento;

Observação: Se a entidade participar de mais de um
edital deverá, para cada um deles apresentar, além do
depósito de 50% (cinqüenta por cento) do capital, minu
ta de alteração dos atos constitutivos onde conste o
aumento do capital social de mais o valor do capital
mínimo exigido para cada um dos serviços pretendidos;

7.1.2 - Quando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento ou for igual
ou superior, mas não estiver totalmente integralizado,
nem prevista a sua integralização até 'a data do início
de funcionamento da estação;

7.1.2.1 - Prova de depósito, em banco ou outra insti
tuição financeira, de no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) do valor correspondente ao capital exigido para
o empreendimento;
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7.1.2.2 - Demonstração de disponibilidade de cré
dito bancário ou de garantia de financiamento, feita
através de documentos fornecidos pelas instituições pró
prias ou de financiamentos concedidos pelo fabricante
dos equipamentos, de forma a completar o valor do
capital mencionado no subitem anterior, até atingir,
no mínimo o total do capital exigido para o empreen
dimento;

7.2 - No caso de entidade executante do serviço de
radiodifusão;

7.2.1 - Quando o capital social totalmente integra
lizado for igual ou superior à soma dos valores fixados
na Portaria MC n' 316 S5 para cada um de seus serviços
acrescidos da quantia exigida para o novo empreen
dimento a entidade fica isenta da demonstração de dis
ponibilidade de recursos financeiros,

7.2.2 - Quando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento (escolher uma
das opções abaixo indicadas):

Primeira: a) prova de depósito, em banco ou em
outra instituição financeira, de no mínimo 50% (cin
qüenta por cento) do valor correspondente do capital
exigido para novo empreendimento;

b) minuta de alteração dos atos constitutivos para
elevação do capital social, a ser aumentado de mais
o valor necessário para o novo empreendimento, na
qual conste que a sua integralização total será efetivada
até a data prevista para a entrada em funcionamento
da estação;

Segunda: a) prova de depósito em banco, ou em ou
tra instituição financeira, de, no mínimo, 50% (cin
qüenta por cento) do valor correspondente ao capital
exigido para o novo empreendimento;

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
cário ou de garantia de financiamento, feita através
de documentos fornecidos pelas instituições próprias
ou de financiamento concedido pelo fabricante dos
equipamentos, de forma a completar o valor do capital
mencionado no subitem anterior, até atingir, no míni
mo, O total do capital exigido para o empreendimento;

7.3 - Sendo a proponente uma fundação, executante
de serviço de radiodifusão ou não. a comprovação dos
recursos poderá ser feita de uma das seguintes maneiras:

Primeira: a) prova de depósito. em banco ou outra
instituição financeira de no mínimo 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao capital exigido
para o empreendimento e;

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
cário ou de garantia de financiamento feita através de
documentos fornecidos pelas instituições próprias ou
de financiamento concedido pelo fabricante dos equipa
mentos, ou através de outros meios que demonstrem
a complementação do valor total do capital exigido para
o empreendimento.

Segunda: prova de depósito em banco ou outra insti
tuição financeira do total do valor correspondente ao
capital exigido para o empreendimento.

7.4 - Os financiamentos com os fabricantes dos equi
pamentos ou com estabelecimentos de crédito nacional
não poderão ser contratados por prazo superior a 10
(dez) anos;

8 - Quadro Complementar à Proposta

8.1 - A entidade deverá apresentar, em complemen
tação à sua proposta, o quadro (Anexo V), para os
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fins das alíneas a, b, c, d, c, e r do § I' do art. 16,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n' 9I.X37,
de 25 de outubro de 1985.

9 - Programação

9.1-Para efeito de preenchimento dos itens 7 e 8
do anexo V, constante do item anterior. a proponente:
considerando o interesse nacional e a finalidade educa
tiva e cultural do serviço de radiodifusão deverá elabo
rar seus programas informativos, educativos (e ao vivo),
bem como a publicidade comercial e o serviço noticioso
de forma a contribuir para o desenvolvimento da Nação,
através do aperfeiçoamento integral do homem brasi
leiro, observando, entre outros, os seguintes critérios:

9.1.1- preferência a temas, autores e intérpretes na
cionais, a fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolvimento das empresas produtoras
nacionais, com a conseqüente ampliação do mercado
de trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

9.1.2 - respeito às diferenciações regionais da cultu
ra brasileira, procurando relacioná-Ias em seu próprio
contexto;

9.1.3 -manutenção de elevado sentido ético, moral
e cívico;

9.1.4 - fidedignidade da informação e observãncia
na publicidade de princípios éticos indispensáveis à pro
teção do público e do consumidor.

10 - Disposições Finais

10.1 - Os documentos deverão ser apresentados.
preferencialmente, em originais legíveis facultada a re
produção fotostática desde que as cópias sejam autenti
cadas e legíveis:

10.2 - A aceitação das propostas não implicará na
obrigatoriedade da outorga, podendo o edital ser cance
lado por interesse da Administração, mediante alo do
Ministro das Comunicações nos termos do art. 12 do
Regimento dos Seviços de Radiodifusão, sem que a,
proponentes tenham direito a qualquer reclamação ou
indenização.

10.3 - Constatada falta ou incorreção na documen
tação que acompanha a proposta o DENTEL poderá
conceder um prazo de até 15 dias à proponente para
supri-la.

10.3.1- Nos Estados do Amazonas, Acre, Pará,
Rondônia e nos Territórios do amapá e Roraima à exce
ção das capitais dos citados Estados, o prazo poderá
ser de até 30 dias, a critério do DENTEL.

10.3.2 - Quando o Edital se referir a uma localidade
situada na Faixa de Fronteira, e, para o cumprimento
da exigência for necessário o assentamento prévio do
Conselho de Segurança Nacional, o prazo poderá ser
de até 30 dias, a critério do DENTEL.

10.4 - O Ministro de Estado das Comunicações po
derá autorizar a juntada de documentos ao processo
das proponentes e determinar seu reestudo.

10.5 - O Ministro de Estado das Comunicações re
serva-se à faculdade de, verificada a conveniência e,
havendo possibilidade técnica, ou torgar permissão a
mais de uma proponente dentre as que atenderem às
presentes condições.
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ANEXO IV
Demonstração de Recursos Técnicos

1- Transmissor Principal

1.1 - fabricante;
1.2 - tipo e/ou modelo;

2 - Transmissor Auxiliar
2.I-fabricante;
2.2-tipo e/ou modelo;

3 - Sistema Irradiante

3.1- fabricante;
3.2 - tipo e/ou modelo:

MiC-Dentel
RAD-SEAJ
Processo n" 29000.006216/88-76

Tendo em vista o disposto no Capítulo IH do Manual
de Orientação Jurídica, aprovado pela Instrução Inter
na n' 4.981, de 2 de outubro de 1981, encaminhe-se
o presente processo à Diretoria Regional do Dentel
em Belo Horizonte - MG que, lhe fará apensação
das propostas pertinentes e efetuará estudos.

Brasília, 30 de agosto de 1988.- Domingo Poty Cha
balgoity, Diretor da Divisão de Radiodifusão.
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Ofício n° 1.637/SRAD-BHE

Em 12 de setembro de 1988
Do: Diretor da Diretoria Regional de Dentel em Belo

Horizonte
Endereço: R. Timbiras, 1778
Ao: Prefeito Municipal de Guaranésia
Assunto: Comunicação (faz)
Pelo presente, informamos a V. Ex', que foi publi

cado no Diário Oficial da União de 24-8-88, o Edital
n' 256/88, referente a execução do serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada nessa localidade.

Outrossim, comunicamos que o prazo para entrega
das propostas, nesta Diretoria Regional, instruídas com
a documentação exigida pelo Edital, terá inicio no dia
10-10-88 e término a 24-10-88.

J::!esta forma, solicitamos a V. Ex', a gentileza de
divulgar o Edital n' 256/88, entre os órgãos da imprensa
local e outros meios de comunicação.

Cordialmente. - Adm. Alherto Pinto Coelho J,ínior,
Diretor Regional.
Me-Dentel

TERMO DE APENSAÇÃO

A proposta entregue nesta Diretoria Regional foi nu
merada da seguinte maneira, observada a data de apre
sentação:

Proposta n" 1 - Rádio Pá§§~HI d~. m""l f-'M ',Mru
apresentada em 11-10-83, protoconiz~dm -~, 'f~:'
29104.000/88.

Nesta data, apensei ao presente processo a ref3n-ilôb
proposta que passa a fazer parte integrante do :rrmesm'IJ.
até a ocasião da outorga.

E, para constar, lavrei o presemte rermo" Q1ue INJlª
por mim assinado. '

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1999. - ~"ü~',,"'J

Beatriz Silva de Campos Abre~, Chefe da S~c;j~, de
Radiodifusão. o

DenteJIBHE.
MC-Dentel
Diretoria Regional de Belo Horizonte
Seção de Radiodifusão
Setor Jurídico
Processo n' 29000.006216/88
Junto: 29104.000597/88

PARECER SRAD N' 146/88.

Ementa: Convocação de inieresSl!l1C1s 1121 8EO~!l

ção e exploração do serviço de radiodifu:;lio
em freqüência modulada, na cidade de Grrmm"lésif..
Estado de Minas Gemis.

Acorreu ao chamamento do Edital adma im:dic~.do

a seguinte entidade:
al Rádio Pássaro da Ilha Ltda.

"proponente RADIO PASSARa DA ILI-ffi EM LTDA.

instruiu sua pr.opostn com os sCf,uíntcs tiocumcll

tos:
ComunicaGJ__O_l _ R~qucrimento ~irigido no Ministro das

c;oesj

ato5 constitutivos c nvcntunis nlternç5cs
as respectivas comprovações de arquivamento
Tcgi~tTo na rcpartiç~o competente;

com
ou

GJ-:-1
GJ 08 l

cláusulas exigidas pelas alíneas ~, b e c do
19 Jo art. 14 do RSR;

certidão de Quitação de Tributos Federais, qun~

do for o caso.

relação Anunl de Informações Sociíllis (RAIS) , quD.;!l
do for o coso;

Declaração firmada pelos ndministradores de que:
a) não'possui a entidude.outorizaçn? nora cxp 12

'ror o mesmo tipo de serVIço, no munlclplo onap
so nretende instalar a estnç50 e que, n50 exce.
dera os limites fixados no urtigo 12 do Dccrc=
to-.lei n9 236, de 28. de fevereiro de 1967, caso'
venha fi ser contemplada com a outorga;

iÍ nenhum sócio integra o quadro societário de
outra executante do mesmo tipo de serviço de ra
diljifusão, no município onde se pretende instã
lar a estação, nem de outras empresas de radiõ
difusão, ~m municfpios diversos, em excesso aoi
limites fixados no nrtigo i 12 do Decreto-lei n9

236, de 28 de fevereiro de 1967, coso n pretan
dcntlJ venha a ser contemplada com a outorga; =
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comprovnnto~ de que a entidade possui os rccur
sos financeiros ~~~fidos para o empreendimento i

minuta de a!teração contratual ou cstatutiirinpa
ra fi clevnçao do cnpitvl saciol, a ser Jumento
do de mais o volor previsto pora o novo scrviç~quando for o caso' I, ,

rccurSO!i t[.C111C05: inclic3ç~io dos equipamentos;

-
qu~dro complementar u proposto, conforme item 8
das Condiç6cs do Editul;

asscfitir~cnto prévio do COllscl;lw de Scguronçfl Nn
cíon;11, quando for o caso;
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prova de que 05 cotistns ou ucionistos soo
si1eir05;

!.J ro

]
prova de que os diretores ou ~ócios-gcrentcs sao

[~J 13 a 15 b l J S i 1c 5. r o s na tos ;

!F1.! 16 a 18 1
j---~-_._----

provo de cumprimente ebs obri[;éll~ücS

dos Jiretores;
eleitorai"

Ccrtid50 dos Curt6rios Distribuidores Crv~is,

Crimin~is c do de Protestos de Titules do~ ~iTe
tores;

dccLH;;JÇJO dos diretores, ele que n:io pJTticipom
da dircç~o de cutra el1tidJcc cXcCl;tantc do riiCS,

~o tipo de serviço de T3diodifus5o a que se re
fcrç o cdit'Jl, no município on<ic se prctcê'dc
ins~alnr D cstaç5o, nem de outras cnprcsas de
radiodífuS30, cm municípios divc:rsos I Cr.l C>:CCS

50 nos lir.:ítcs fixados no artigo iz do Decreto-="
lei n9 236/67, caso a proponente: \'enha:\ sr.;r
cOllt(;r:~plada COf.) a outorea c que niio estilo !lO

cxcrcício de mündüto eletivo que; 1110:; ílSSC[;llrCIf1
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MC-Dentel
Proc. n" 29000.006216188

Ante o exposto, concluímos que a proponente Rádio
Pássaro da Ilha FM Ltda., está apta à outorga objeto
do Edital n' 256188, observando que a mesma apre
sentou sua proposta com a documentação completa,
sendo a única concorrente no presente Edital.
Belo Horizonte, 3 de novembro de 1988. - Zilda Bea
triz Silva de Campos Abreu,Assistente Jurídico.
À consideração do Sr. Diretor Regional.

Em 3 de novembro de 1988. - Zilda Beatriz Silva
de Campos Abreu, Chefe da Seção de Radiodifusão.
Encaminho o presente processo (Edital n" 256188) e
seu apenso, à Divisão de Radiodifusão, para prosse
guimento.
Belo Horizonte, 7 de novembro de 1988. - Adm. AI·
berto Pinto Coelho Junior, Diretor Regional.

MC -Dentel
Processo n' 29.000-006216188

Senhor Chefe;
A entidade concorrente satisfez o item 5 do presente

Edital no que diz respeito à Demonstração de Recursos
Técnicos.

Assim sendo, sugiro sejam os presentes autores enca
minhados à Seção de Assuntos Jurídicos desta divisão
para prosseguimento.

Brasília, 6 de dezembro de 1988. - Eng' Joaridice
José dos Santos.

De Acordo.
À SEAJ para prosseguir.
Brasília, 6 de novembro de 1988. - Eng' Sérgio Nas

cimento, Chefe da Seção de Engenharia.

MC-Dentel
Divisão de Radiodifusão
Seção de Assuntos Jurídicos/sou
Processo n' 29000006216188-76
Junto: 29.104-000597188
Assunto: Edital n' 256188 (convocação de interessados
da execução do serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Guaranésia, Estado
de Minas Gerais).

INFORMAÇÃO RAD N'209188

Em atendimento às instruções baixadas pelo Manual
de Orientação Jurídica, em seu Capítulo m, a Diretoria
Regional do Dentel em Belo Horizonte procedeu ao
estudo preliminar da proposta apresentada pela Rádio
Pássaro da Ilha Ltda., tendo emitido o despacho de
fls. 28 e o Parecer SRAD n' 146188 (fls. 23 a 27), quando
concluiu que a proponente satisfez aos requisitos do
Edital.

Ratificamos o citado Parecer n' 146/88, sugerindo
o encaminhamento dos autos à apreciação do Sr. Minis
tro das Comunicações.
Brasília, 5 de dezembro de 1988 - lsalene Molta Lou
renço, Assistente Jurídico.

À consideração do Sr. Diretor desta divisãn.
Brasília, 5 de dezembro de 1988. - Jacyra Assunção
e Silva Aires, Chefe da Seção de Assuntos Jurídicos
Substituta.

MC-Dentel
Processo n' 29.000-006216/88-76
Senhor Secretário-Geral:

Assunto

Trata o presente processo do Edital n' 256/88 para
outorga do serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Guaranésia, Estado de Mi
nas Gerais.

Estudo Sintético

No'prazo eslipuládo, acorreu ao 'chamado a Seguinte
entidade:
.-Rádio PlIsIarO da Ilha Ltda.. '

. 'O processo foieXaniínadó -pela Diretoria Regional
. do Dentel em Belo Horizonte (despacho de fls. 28.e

Parecer n' 146/88, e pela Divisão de Radiodifusão deste
Departamento (Informação RAD n' 209/88), consta
tando-se que a entidade supramencionada atendeu aos
pressupostos do Edital.
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Conclusão

Ante o exposto, está o processo em condições de
ser submetido à elevada consideração do Sr. Ministro
das Comunicações.

Brasília, 12 de dezembro de 1988. - Roberto Blois
Montes de Souza, Diretor-Geral do Dentel.

De acordo.
À consideração do Sr. Diretor-Geral do Dentel.
Brasília, 7 de dezembro de 1988. - Domingo Poty

Chabalgolty, Diretor da Divisão de Radiodifusão.

MC-Dentel
Processo n' 29.000-006216/88-76

Senhor Secretário-Geral:

Assunto

Trata o presente processo do Edital n' 256188, para
outorga do serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Guaranésia, Estado de Mi
nas Gerais.

Estudo Sintético

No prazo estipulado, ocorreu ao chamado a seguinte
entidade:

- Rádio Pássaro da Ilha Ltda.
O processo foi examinado pela Diretoria Regional

do Dentel em Belo Horizonte (despacho de fls. 28 e
parecer n' 146188, e pela Divisão da Radiodifusão deste
Departamento (Informação RAD n' 209188), consta
tando-se que a entidade supramencionada atendeu aos
pressupostos do Edital.

Conclusão

Ante o exposto, está o processo em condições de
ser submetido à elevada consideração do Sr. Ministro
das Comunicaçõés.

Brasília, 12 de dezembro de 1988. - Roberto Blois
Montes De Souza, Diretor-Geral do Dentel.

RÃDIO PÁSSARO DA ILHA FM LTDA

Contrato Social

Miguel Jorge - Brasileiro, casado, comerciante, resi
dente a domiciliado na cidade de Guaranésia - MG,
à Rua Tiradentes n' 468, portador da Carteira de Identi
dade n' 998.663 expedida pela Secretaria de Segurança
Púhlica do Estado de Minas Gerais, C.P.F. n'
027.942.336-53, natural de Guaranésia-MG., nascido
em 20-5-34, filho de Jorge Miguel e Anice Miguel;

Miguel Jorge Filho - Brasileiro, solteiro, comer
ciante, residente e domiciliado na cidade de Guarané
sia-MG, à Rua Tiradente n' 468, portador da Carteira
de ldeotidade n' 15.929.040, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo, C.P.F.
n' 450.953.966-53, natural de Guaranésia-MG., nascido
em 29-3-63, filho de Miguel Jorge e Nair Flalnina Jorge;

Ivan Silva Mancini - Brasileiro, Casado, comercian
te, residente a domiciliado na cidade de Guaxupé-MG,
à Rua Samuel Camilo n' 541, portador da Carteira de
Identidade n' M-5.597.818, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública'do Estado de Minas Gerais, C.P.
F. n' 092.902.148-72, natural de Guaxupé·MG, nascido
em 2-5-47, filho de Francisco Donato Mancini e Fran
cisca Silva Mancini;

Constituem - Entre si, e na melhor forma de direito,
Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada,
cujos negócios serão regidos pelas cláusulas e condições
a saber:

Cláusula PrImeira

A sociedade denominar-se-á Rádio Pássaro da Ilha
Ltda., e terá como finalidade a execução de serviços
de radiodifusão sonora em geral, quer de onda média,
freqüência modulada, sons e imagens (televisão), onda
curta, onda média e onda tropical, mediante autori
zação· do Ministério das Comunicações, na forma da
Lei e da legislação vigente.

Cladsula Secuada
Os objetivos expressos da.Sociedade é de acordo com

o que dispõe o artigo 39'do DecrelO n' 59.795 de 31
de outubro de 1965; que institui o. Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, serão a divulgação de progra
mas de-carátereducativo, cultural, informativoerecrea
tivo, promovendo ao mesmo tempo a publicidade co
merciai para a suportação dos encargos da empresa
e a sua necessidade expansão.
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Cláusula Terceira

A sede e foro da Sociedade tem como endereço a
cidade de Guaranésia, no Estado do Minas Gerais, à
Rua Cardeal Carmelo n" 734.

Cláusula Quarta

A Sociedade é constituida para ter vigência por prazo
indeterminado, e suas atividades terão início à partir
da data determinada pelo Ministério das Comunicações
deferir o ato da outorgada a concessão ou permissão
em seu nome. Se necessário for a sua dissolução, serão
observados dos dispositivos da lei.

Cláusula Quinta

A Sociedade se compromete, por seus Diretores e
Sócios, a não efetuar qualquer alteração neste Contrato
Social sem que tenha para isso plena e legalmeote auto
rizada, préviamente, pelos órgáos do Ministério das
Comunicações.

Cláusula Sexta

As cotas representativas do Capital Social, em sua
totalidade, pertencerão, sempre, a brasileiros e são ina
lienáveis e incaucionáveis direta e indiretamente a es
trangeiros e pessoa Jurídica.

Cláusula Sétima

A sociedade se obriga a observar com rigor que se
impõe as Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e
quaisquer decisões ou despachos emandos do Ministério
das Comunicações ou de seus demais órgãos subordi
nados vigentes ou a vigir e referente à Legislação de
Radiuo<\ifusão sonora em geral.

Cláusula oitava

Os administradores da Sociedade, são brasileiros na
tos e a investidura oos cargos somente poderá ocorrer
depois de terem sido aprovados pelo Ministério das
Comunicações.

Cláusula Nona

A Sociedade se compromete a manter em seu quadro
de funcionários um número mínimo de dois terços de
empregados brasileiros natos.

Cláusula Dét:ima

A Sociedade não poderá executar serviços nem deter
concessões e permissões de radiodifusão sonora no País.
além dos limites fixados e previstos pelo artigo 12 do
Decreto-Lei n' 236 de 28 de fevereiro de 1967.

Cláusula Dét:ima-Primeira

O Capital Social é de CZS 630.000,00 (seiscentos e
trinta mil cruzados) representados por 630.000 (seis
centos e trinta mil) cotas no valor, de Cz$ 1,00 (um
cruzado) cada uma, subscritas pelos sócios da forma
que se segue:

conSTAS Ng COTAS VALOR

lU 9J<l1 Jorge 210.000 Cz$ 210.000.00
Mi9J91 Jorge Filho 210.000 CZS 210000.00
Ivan Silva Mancinl 210000 CzS 210000.00

TOTAIS 630.000 CzS 630. 000.00

Parágrafo único - De acordo com o artigo 29 "in
fine" do Decreto o' 3.708, de 10 de janeiro de 1919,
cada cotista se responsabiliza pela totalidade de Capital
Social.

Cláusula Dét:ina-Segunda

A integralização do Capital Social será efetivada em
moeda corrente nacional pelos sócios à saber:

a) 50% (cinqüenta por cento) ou seja Cz$ 315.000,00
(trezentos e quinze mil cruzados), neste ato, e;

b) 50% (cinqücnta por cento) ou seja~315.000,OO

(trezentos c quiDZC mil cruzádos), como integralização
total do Capital Social; tIO ato em que o Minisll!rio
das romllllicaçõcs publicar em Dlúio 0ftcIaI da União
o álo de outorga, se este -.for deferido em nome da
Socie.dade.

Cbiusula DKfma-Tercelr'a

As cotas são individuais em relação a Sociedade que,
para cada uma delas só reconhece um proprietário.
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Cláusula Décima.Quarta

A Sociedade será administrada pelos sócios: Migucl
Jorge - nas funções de Diretor-Gerente, Miguel Jorge
Filho - nas funções de Diretor-Comercial, e, Ivan Silva
Mancini - nas funções de Diretor-Financeiro, caben
do-lhes todos os poderes de administração legal, e suas
representações em Juízo ou fora dele, competindo-lhes
ainda a assinatura de todos papéis, títulos e documentos
relativos a gestões sociais e comerciais da empresa em
conjunto pelo que é dispensado a prestações de cauções.

Cláusula Décima Quinta

Os Diretores terão como remuneração mensal a
quantia fixada em comum, até os limites das deduções
fiscais na Legislação do Imposto de Renda, que serão
levados à conta de Despesas Gerais.

Cláusula Décima·Sexta

O uso da denominação social nos tennos da Claúsu1a
Décima Quarta deste instrumento, é vedado em fianças
e outros atos de favor estranhos aos interesses da Socie
dade, ficando os Diretores, na hipótese de infração des
ta cláusula, pessoalmente responsáveis para atos prati
cados.

Cláusula Décima Sétima

As cotas sociais não poderão ser cedidas à continua
ção da fls. n' 4 terceiros estranhos à Sociedade sem
o consentimento expresso dos demais sócios, e da auto
rização prévia do Ministério das Comunicações, nos
termos dp estipulado na Cláusula Quinta do presente
contrato social, e para esse fim, o sócio retirante deverá
comunicar a sua resolução à entidade. Em qualquer
eventualidade o sócio remanescente terá, sempre, a pre
ferência na aquisição das cotas do sócio retirante.

Cláusula Décima Oitava

Ocorrendo o falecimento ou interdição de qualquer
dos sócios, a Sociedade não se dissolverá, os herdeiros
do falecido ou interditado, poderão continar na Socie
dade, indicando um representante junto à mesma, o
qual substituirá o falecido ou interditado nas suas fim
ções, ou, o sócio remanescente efetuará, o pagamento

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

aos herdeiros de seus haveres. O capital social será
reduzido proporcionalmente, nunca inferior aos limites
fixados pela Decisão n'21163 do então ConteI, publicada
no Di:írio Oficial da União de 24 de jJaneiro de 1964.
Se entretanto, desejarem os herdeiros ou representan
tes legais do sócio falecido ou interditado, continuarem
na Sociedade, e com isso concordarem os demais sócios,
deverão aqueles designarem quem os representem no
lugar do sócio falecido ou interditado, cujo nome será
levado à apreciação do Ministério das Comunicações,
e tendo dele a sua aprovação prévia, poderá integrar
o Quadro Social de que advirá necessariamente a altera
ção do presente Contrato Social e o seu conseqüente
arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais.

Cláusula Décima Nona

Os lucros apurados em Balanço Anual serão distri
buídos entre os sócios proporcionalmente ao número
de cotas de que são detentoras, depois de deduzida,
preliminarmente a importância de 5% (cinco por cento)
do lucro líquido para constituição de um Fundo de Re
serva até que atinja à 20% (vinte por cento) do Capital
SociaL

Cláusula Vigésima

Para o exercício das funções de administrador, procu
radar, locutor responsável pelas instalações técnicas e
continuação de fls. n' 5 principalmente para o encargo
ou orientação de natureza intelectual, direta ou indire
tamente. a Sociedade se obriga, desde já a admitir só
mente brasileiros natos.

Cláusula Vigésima Primeira

A 31 de Dezembro de cada ano levantar-se-á um
Balanço Geral Anual das atividades da empresa. O
Balanço Anual levará a assinatura de todos os sócios
acompanhado do Demonstrativo da Conta de Resul
tado.

Parágrafo único. Se acusados forem prejuízos os
mesmos serão suportados pelos sócios em partes prepor
cionais os números desta cota de cada um.
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Clánsula Vigésima Segunda

Fica eleito, desde já, com renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, e fora da sede da Socie
dade para dirimir qualquer dissídio que eventualmente
tenha a surgir entre as partes contratantes.

Cláusula Vigésima Terceira

Os artistas declaram, neste ato, sob as penas da lei,
que não se encontram inclusos nas proibiçües para regis
tro de comércio de que trata a Lei Federal u" 4.726,
de 13 de julho de 1965.

Cláusula Vigésima Quarta

Os casos omissos serão ·resolvidos de acordo com
a Lei n ' 3.708 de 10 de janeiro de 1919, legislação
posterior aplicável à espécie, e em fim, de acordo com
as normas de direito icábiveis.

E por estarem assim justos e combinados, firmam
o presente instrumento em três (3) vias de igual teor
e forma. perante duas testemunhas.

guarenésia (MG, 11 de setembro de 1988. - Miguel
Jurge - Miguel Jorge Filho - Ivan Silva Mancini.·

Testemunhas; Odelio Saleta

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

Z) Transmissor:
l.1 Fabricantes Televo Indústria e Comércio Equi

pamentos para Telecomunicaçües.
l.2 Tipo elou modelo RDFM l.000 A

2) Sistema Irradiante:

2.1 Fabricantes MAPRA Indústria e Comércio de
Antenas LIDA.

2.2 Tipo elou modelo FMAIB 2
Guaranésia, 30 de setembro de 1988. - Miguel Jorge,

Diretor-Geral- Miguel.Jorge Filho, Diretor-Comercial
Ivan Silva Maneini, Diretor-Financeiro.
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DECLARAÇÃO

Os abaixo assinados, dirigentes da Rádio Pássaro da
Ilha FM LIda., declaram que:

a) não participam da direção de outra entidade exe
cutante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no
município de Guaranésia, nem de outras empresas de
rádíodifusão, em municípios diversos, em excesso aos
limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n° 236, de
28 de fevereiro de 1967, mesmo que a proponente venha
a ser contemplada com a outorga;

b) não estão no exercício do mandato eletivo que
lhes assegurem imunidade parlamentar, nem exercem
cargo de supervisão ou assessoramento na Adminis
tração Pública. do qual decorra foro especial.

Guaranésia, 30 de setembro, 1988. - Miguel Jorge,
Diretor -Gerente - Miguel Jorge Filho, Diretor-Co
merciaI. - Ivan Silva Maneini, Diretor-Financeiro.

PROGRAMAÇÃO

Os abaixo assinados, dirigentes legalmente respon
sáveis pela Rádio Pássaro da Ilha FM LIda., com sede
na cidade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, de
claram, que:

Considerando o interesse nacional e a finalidade edu
cativa e cultural dos serviços de radiodifusão, a emissora
compromete-se a elaborar seus programas informati
vos, educacionais e ao vivo, bem como a publicidade
comercial e o serviço noticioso, de forma a contribuir,
para o desenvolvimento da Nação, através de aperfei
çoamento integral do homem brasileiro, observando
entre outros, os seguintes critérios:

a) preferência a temas, autores e intérpretes nacio
nais, a fim de incentivar a criatividade do homem brasi
leiro e o desenvolvimento das emprc;sas produtoras na
cionais, com a conseqüente ampliação do mercado de
trabalbo ligado a todas as atividades artísticas:

b) respeito às diferenciações regionais da cultura bra
sileira, procurando relacioná-las em seu pr6prio con.
texto;

c) Manutenção de elevado sentido ético, moral e cí
vico;

d) fidedignidade da fonte de informação do fato antes
da emissão da notícia e observância, na publicidade,
de normas éticas indispensáveis à proteção do público
e do consumidor.

A programação da emissora deverá atender às estipu-·
lações do regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
Assim como os artigos 11 e 16, incisos l' e 2' do Decre
to·Lei n' 236. de 28 de fevereiro de 1967; Portaria MEC,
Me n' 952, de 27 de agosto de 1974 e 568, de 21 de
outubro de 1980 e Portaria Me n' 55 de 25 de jaueiro
de 1974.
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A Entidade obriga-se:
1) Quanto à publicidade comercial:

. a) Não excedê-Ia de 15 (quinze minutos), em cada
rntervalo de 60 (sessenta) mmutos entre horas exatas);

b) Limitá-Ia a um máximo de 25% (vinte e cinco
por cento) da programação diária; e

e) A diluí-Ia ao longo da programação, não havendo
ser, em nenhum caso, superior a 3 (três) minutos conse
cutivos.

2) Quanto ao serviço noticioso, a destinar um míni
mo de 5% (cinco por cento) do horário de sua progra
mação diária para a transmissão de serviço noticioso.

3) Quanto â programação educacional, a observação
das Portarias MEC/MC n~ 952, de 27 de agosto de
1974, e 568 de 21 de outubro de 1980.

4) Quanto à programação ao vivo, a obedecer o que
dispuserem os Poderes Públicos Concedentes.

A En.tidade obriga-se, ainda, a conservar em seus
arquivos, pelo prazo exigido por lei e suas modalidades
ali previstas, os textos da programação irradiada, classi
ficadas por dia, hora, minutos, e segundos, para serem
consultados pelo órgáo fiscalizador, quando necessário;
e a irradiar programação genuinamente nacional, no
que Ruder, obedecendo ao disposto na Portaria n'
308179.

Desta forma, Senhor Ministro, promete a Rádio Pás
saro da Ilha FM Ltda., caso seja a escolhida para a
execução do serviço proposto no Edital n' 256/88, a
produzi! uma programação dinâmica e moderna em
técnica de radiodifusão, onde a nota dominante será
a fIDalidade educativa e cultural do serviço.

Guaranésia, 30 de setembro de 1988. - Miguel Jorge,
Diretor-Gerente. - Miguel Jorge Filbo, Diretor-Co·
mercial. - Ivan Silva Manei, Diretor-Financeiro_

MC-Dentel

TERMO DE INSTAURAÇÃO

Instaurei, nesta data, o Processo que recebeu o n'
29104.lm/88, nesta Diretoria, com os documentos que
instruem a, proposta da Rádio Pássaro da Ilha FM Lt
da., para executar serviço de radiodifusão sonora em,
nos termos do Edital n' 256J88-GM. A proposta com
preende 31 (trinta e uma) folhas numeradas e rubri
cadas.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1988 - Chefe
da SRADIDRlBHE.

Declaro que presenciei a instauração do presente pro
cesso e nenhum reparo tenho a fazer. - Portador da
Proposta.

MENSAGEM
N' 329, de 1989

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete il coDSlderação do Congresso Nacional
o ato que outorga permissão il Rádio Atlintlda FM
em Caxias do Sul. Lida, para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi·
ço de radlofusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Caxias do Sol, Estado do Rio Grande
do Sul.

(Às Comissões de Constituição e. Justiça e Reda
ção; e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática).

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Na
cional:

Nos termos do artigo 49, iniciso XII, combinado com
§ I' do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhada de Exposição de motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, o ato que "outorga
permissão à Rádio Atlãntida FM de Caxias do Sul LT
DA., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço, de radiofusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Caxias do Sul.
Estado do Rio Grande do Sul" , constante da Portaria
n' 060, de 26 de junho de 1989, publicada no Diário
Oficial da União do dia 28 de junho de 1989.

Brasília, 10 de julbo de 1989. - José Sarney.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 06S/89-GM, DE 29
DE JUNHO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De conformidade com as atribuições legais regula

mentares cometidas a este Ministério, determinei a pu
blicação do Edital n' 293/88, com vistas à implantação
de uma estação de radiofusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as se-
guintes entidades:

Rãdio Atlântida FM de Caxias do Sul LIda.;
Rádio Pérola das Colônias Ltda.;
Rádio Difusora Caxiense Ltda.,
Mil e Dez Radiofusão LIda.;
Rede Litoral de Emissoras LIda.,
Emissoras Reunidas LIda., e
Comunicadora Radiofõnica do Rio Grande LIda.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos com

petentes deste Ministério, as conclusões foram no senti
do de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entida
des proponentes satisfizeram às exigências do Edital
e aos requisitos da legislação específica de radiofusão,
exceto a rede Litoral de Emissoras Ltda., que nâo com
pletou integralmente as exigências feitas, apresentando
intempestivamente a Certidão Eleitoral do Direitor e
as Certidões dos Cartórios Cível, Criminal e de Protesto
de Títulos, relativas às comarcas onde residiu nos últi
mos 5 (cinco) anos, bem como das localidades onde
exerce ou haja exercido, por igual período. atividades
econõmicas.

4. Assim, das entidades que se apresentaram, sÓ
foram consideradas formalmente habilitadas as empre
sas RádiO Atlãntida FM de Caxias do Sul LIda., Rádio
Pérola das Colônias LIda., Rádio Difusora Caxiense
Ltda., Mil e Dez Radiodifusão LIda., Emissoras Reuni·
das LIda. e Comunicadora Radiofõnica do Rio Grande
LIda.

5. Nessas condições, â vista das entidades que se
habilitaram (quadro anexo) â execução do serviço obje
to do edital, tenho a honra de encaminhar o assunto
à elevada consideração de Vossa Excelência, encare
cendo se digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa
portaria de permissão. O ato de outorga somente virá
a produzir seu efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma do parágrafo terceiro, do
art. 223, da Constituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais
profundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães.

PORTARIA N' 60,
DE 26 DE JUNHO de 1989

O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe conferem o artigo I' do Decreto
n' 70.568, de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regula
mento dos Serviços de Radiofusão, com a redação dada
pelo Decreto n' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n'
29000.007052/88, (Edital n' 293/88), resolve:

I - Outorgar permissãoà Rádio Atlântida FM de
Caxias do Sul LIda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiofusão sonora em freqüência moduladda na cidade
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grando Sul.
Il-A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Có

digo Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüêntes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada
em sua proposta.

11I - Esta permissão somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, na forma
do artigo 223, parágrafo terceiro, da Constituição;

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. - Antônio Carlos Magalhães.

Aviso N' 372-SAP.
Em 10 de julho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília -DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
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pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n' 60, de 26 de junho de 1989, que
"outorga permissão A Rádio Altlântida FM de Caxias
do Sul LIda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chcfe do Gabinete
Civil.
Secretaria-Geral
Secretaria de Serviços de Radiodifução
Processo MC n"

Senhor Secretário-Geral:
A fim de atender determinação superior, solicito au·

torização de V. Ex' para providcnciar a abertura dc
Edital para execução de serviço de radiodifusão sonora
em Freqüéncia Modulada. consoante especificações
abaixo:

1. Serviço: Freqüência Modulada
1. LocaL Caxias do Sul - RS
3. Canal: 289 (109.7 MHz)
4. Classe: B
5. Capital mínimo exigido: 200 (duzcntas) MVR
6. Horário de funcionamento: Ilimitado
Brasília, de 1988. - I,ourenço Nassib

Chehab Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(x) De acordo. Elabore-se o Edital respectivo, nas

condições acima proposta.
Indefiro. Aguarde-se nova oportunidade. Ã SSR de

verá comunicar ao interessado, quando houver. - RÔo
molo Villar Furtado, Secretário-Geral.

De ordem do Sr. Secretário de Serviços de Radiodi
fusão, ao SPAIDA para formar processo e posterior
devolução a esta Secretaria Geral.

Brasília, 20 de setembro de 1988. - Maria Beatriz
N. de Oliveira, Agente Administrativo SGIMG

EDITAL N' 293/88-GM

Recebimento de propostas para a execução e explo
ração de serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia
modulada, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Ministro de Estado das Comunicações, tendo em
vista o disposto no art. I' do Decreto n' 70.568, de
18 de maio de 1972, e de acordo com as normas estabe
lecidas no Regulamento dos Serviços de radiodifusão
em vigor, torna público que, transcorridos 45 (quarenta
e cinco) dias, contados do dia seguinte ao da publicação
deste Edital no Diário Oficial da União, estará rece
bendo pelo prazo de 15 (quinze) dias, propostas para
a execução e exploração de serviço de radiodifusão so
nora, com as características e condições que se seguem:

I. Serviço: Freqüência Modulada
2. Local: Caixas do Sul - RS
3. Canal: 289 (109,7 MHz)
4. Classe: B
5. Capital mínimo exigido: 200 (duzentas) MVR
6. Horário de funcionamento: Ilimitado
As demais condições deste edital fazem parte do pro

cesso que lhe deu origem e encontram-se à disposição
dos interessados na Diretoria Regional do Dentel, em
Porto Alegre·RS, situada na rua Duque de Caxias,
1.279, onde seus representantes legais deverão entregar
suas propostas.

Brasllia, 20 de setembro de 1988. ~ Antônio Carlos
Magalhães.

PROCESSO N° 7.052/88

De ordem do Sr. Chefe do Gabinete do Ministro,
encaminhe-se o presente processo à Divisão de Radiodi
fusão do Dentel.

Brasília, 21 de setembro de 1988. - Pedro de Alcân·
tara Dutra, Assessor Chefe da Ãrea de Expedientel
GM.

CONDIÇÕES DE EDITAL PARA EXECUÇÃO E
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODI
FUSÃO.

1 - Entrega das Propostas

As entidades interessadas na execução e exploração
do serviço de radiodifusão deverão, por seu represen-
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tante legal, apresentar suas propostas durante o horário
de expediente, na Diretoria Regional do Dentel em

2 - Documentos Relativos à Entidade

2.1- Requerimento dirigido ao Ministro das Comu
nicações:

2.1.1 - No requerimento deverá constar o enderço
para correspondência;

2.2 - Atos constitutivos e alterações subseqüentes,
com as respectivas comprovações de registro ou arqui
vamento na repartição competente;

2.2.1 - Dos atos constitutivos das sociedades deve·
rão constar dispositivos declarando expressamente que:

2.2.1.1- as cotas ou ações representativas do capital
social são inalienáveis e incaucionáveis a estrangciros
ou pessoas jurídicas;

2.2.1..2 - nenhuma alteração contratual ou estatu
tária poderá ser real1zada sem a prévia autorização do
Ministério das Comunicações;

2.2.1.3 - os administradores deverão ser brasileiros
natos e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer
depois de terem sido aprovados pelo Ministério das
Comunicações;

2.2.2 - No estatuto de Fundação deverá constar dis
positivos relativos, apenas, aos subitens 2.2.1.2 e
2.2.1.3.

2.2.3 - As sociedades anônimas ainda não execu
tantes do serviço de radiodifusão deverão apresentar,
junto com seu estatuto, o quadro societário atualizado
constando o número, o valor e o tipo das ações dc
cada sócio;

2.3 - Comprovante de que obteve assentimento pré
vio do Conselho de Segurança Nacional, se a sede do
município, objeto do Edital. estiver localizada dentro
dos limites da Faixa de Fronteira:

2.3.1- Ficam dispensadas da apresentação do docu
mento de que trata o item anterior, as entidades já
executante de qualquer tipo de serviço de radiodifusão
na Faixa de Fronteira, devendo, entretanto, informar
na proposta essa situação.

2.3.2 - As entidades já concessionárias permissio·
nárias que, pela primeira vez pretenderem executar ser
viço de radiodifusão na Faixa de Fronteira, deverão
providenciar a adaptação de seus atos constitutivos às
disposições do Decreto n' 85.064, de 26 de agosto de
1980, a fim de obterem, através do Dentel, o assenti
mento de que trata o item 2.3.

2.3.3 - As entidades que, para registrar ou arquivar
seus atos constitutivos necessitem do assentimento do
Conselho de Segurança Nacional, mencionado no itcm
2.3, deverão providenciar cstc documento, através do
Dentel, bem como o conseqüente registro ou arquiva
mento dos mesmos. antes da data prevista para a entre
ga da proposta.

2.4- Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
como prova de cumprimento da legislação trabalhista
referente à observância da proporcionalidade de brasi·
Iciros na entidade;

2.5 - Certidão de quitação de tributos federais. exce
to quando se trata de microempresa;

2.5.1 - Os documentos enumerados nos itens 2.4
. e 2.5 não precisarão ser apresentados pelas entidades
que não tenham ainda iniciado suas atividades.

2.6 - Declaração firmada pelos adminstradores, con
forme Anexos.

3 - Documentos Relativos
a Cada Cotista ou Acionista

3.1-Prova da condição de brasileiro, feita mediante
apresentação de qualquer um dos seguintes documen
tos: certidão de nascimento ou casamento, certificado
de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou
de identidade ou comprovante de naturalização, ou de
reconheciemento de igualdade de direitos civis, para
os portugueses;

3.1.1 - Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item acima, quem pertencer ao quadro
societário de entidade executante de serviço de radio
difusão.

3.2 - Ficha de Cadastramento - Formulário
DNT-148 (Anexo II), em 3 (três) vias. para os sócios
que detém, 5% (cinco por cento) ou mais, das cotas
ou ações representativas do capital social;
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4 - Documentos Relativos
a Cada Administrador

4.1-Prova da condição de brasileiro nato, mediante
apresentação de qualquer nm dos seguintes do~u.men

tos: certidão dc nascimento ou casamento, certificado
de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou
de identidade:

4.1.1 - Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item anterior. quem perten~e ao qua~ro

diretivo de entidade já execntante do serviço de radIO
difusão.

4.2 - Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis,
Criminais e de Protestos de Títulos, dos locais de resi·
dência nos últimos 5 (cinco) anos. bem assim das locali
dades onde exerça ou haja exercido, no mesmo período.
atividades econômicas, como administrador.

4.3 - Prova de cumprimento das obrigaçõcs eleito
rais, mediante ccrtidão fornecida pela Justiça Eleitoral;

4.4 - Declaração assinada por todos os dirigentes,
conforme Anexo IH;

4.5 - Ficha de Cadastramento - Formulário
DNT-148, em 3 (três) vias;

4.5.1 - 05 documentos a que se referem os itens
4.1 e 4.5 não precisarão ser aprcsentados pelos dirigen
tes que integram o quadro socictário da entidade, uma
vez que a apresentação dos mesmos será feita atendendo
os itens 3.1 e 3.2;

4.6 - Todos os documentos, com exceção dos que
tenham validade predeterminada e dos comprovantes
de nacionalidade, deverão ser firmados, cxpedidos ou
revalidados em data não superior a 60 (sessenta) dias
da sua apresentação;

5 - Demostração de Recursos Técnicos

A demonstração dos recursos técnicos a que sc refere
o n' 5 do item I do artigo 14 do Regulamcnto dos
Serviços de Radiodifusão, com a redaçã<: dad~ pelo
Decreto n' 91.837/85, deverá ser feita mediante mdlca
ção das características do transmissor e do sist~',lIa irra
diante (Anexo IV) que a entidade pretende ut.llizar nas
suas intalações, compreendendo: fabncante, tipO e mo-

. dclo destes equipamentos.

6 - Capital Mínimo Exigido
. para o Empreendimento

6.1 - O capital mínimo exigido para o empreen
dimento de que trata a alínea "c", § l' do artigo 11.
do Rcgulamento dos Serviços de Radiodifusão, com
a rcdação dada pelo Decreto n' 91.837/85, é calculado
em função da potência ou, no caso de FM. da classe
da estação, conforme tabela abaixo, fixada pela Portaria
MC n" 316, de 1.1 de novembro de 1985.

Estações de Radiodifusão Sonora
em Onda Média, Onda Cnrta e Onda Tropical

6.1.1 - Estações de potência até 500 W, exclusive
(cem) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.2 - Estações de potência compreendida cntre
500 W, inclusive, e 1 kW. inclusive - 200 (duzentas)
vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.3 - Estações de potência compreendida entre
1 kW, exclusive, e 5 kW, inclusive - 500 (quinhentas)
vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.4 - Estações de potência compreendida entre
5 kW, exclusive, 10 kW, inclusive - 1.000 (mil) vezes
o Maior Valor de Referência;

6.1.5 - Estações de potência compreendida entre
10 kW, exclusive, e 25 kW inclusive - 2.500 (duas
mil e quinhent<as) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.6 - Estações de potência compreendida entre
25 kW, exclusive, e 50 kW, inclusive - 5.000 (cinco'
mil) vezes o Maior Valor de Referência;

6.1.7 - Estações de potência superior a 50 kW 
7.000 (sete mil) vezes o Maior Valor de Referência;

Estações de Radiodifusão Sunora
em Freqüência Modulada FM

6.1.8 - Estações classe "C" - 100 (cem) vezes o
Maior Valor de Referência;

6.1.9 - Estações classe "B" - 200 (duzentas) vezes
o Maior Valor de Referência;
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6.1.10 - Estações classe "A" - 500 (quinhentas)
vezes o Maior Valor de
Referência;

6.1.1.1 - Estações classe "Especial" - 1.000 (mil)
vezes o Maior Valor de Referência;

Estações de Radiodifnsão de Sons
e Imagens (Tele,"Isão)

6.1.12 - Estações de potência até 2 kW. exclusi>'e
1.500 (mil e quinhenlas) vezes o Maior Valor de Refe
rência;

6.1.13 - Estações de potência compreendida entre
2 kW. inclusive e 10 kW. exclusive - 2.500 (duas mil
e quinhentas) vezes o Maior Valor de Rderência:

6.1.14 - Estações de potência .-empreendida entre
10 kW, inclusive e 25 kW. exclusive - 5.l'-'-) (êin.:<'
mil) vezes o Maior Valor de Rderênda:

6.1.15 -Estações de potência igualou superior a
25 kw 7.500 (sete mil e quinhentas) vezes o maior valor
de referência:

6.2 - Os valores estabelecidos na mcncionada Porta·
ria Me 316/85, referem-se a cada nova concessão ou
permissão pretendida, considerada isoladamente, e o
valor de referência, a ser considerado para o cálculo,
é o vigente na data da publicação do Edital:

7 - A Demonstração de Disponibilidade
de Recursos Financeiros Poderá

Ser Feita da Seguinte Forma:

7.1- No caso de entidade ainda não executante do
serviço de radiodifusão;

7.1.1-quando o capital social da entidade for igual
ou superior ao valor do capital mínimo exigido para
o empreendimento e estiver totalmente integralizado
ou previsto, nos atos constitutivos, a integralização até
a data de entrada em funcionamento da estação:

7.1.1.1- prova de depósito, em banco ou outrainsti·
tuição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) do valor eorrespondentc ao capital exigido para
o empreendimento;

Observação: Se a entidade participar de mais de um
Edital deverá, para cada um deles, apresentar, além
do depósito de 50% (cinqüenta por cento) do capital,
minuta de alteração dos atos constitutivos onde conste
o aumento do capital social de mais o valor do capital
ITÚnimo exigido para cada um dos serviços pretendidos;

7.1.2 -quando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento ou for igual
ou superior, mas não estiver totalmente integralizado,
nem prevista a sua integralização até a data do início
de funcionamento da estação:

7.1.2.1- prova de depósito, em banco ou outra insti
tuição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) do valor correspondente ao capital exigido para
o empreendimento;

7.1.2.2-demonstração de disponibilidade dc cré
dito bancário ou de garantia de financiamento, fcita
através de documentos fornecidos pelas instituições pró
prias ou de financiamento concedido pelo fabricante
dos equipamentos, de forma a completar o valor do
capital mencionado no subitem anterior, até atingir,
no mínimo, o total do capital exigido para o empreen
dimento:

7.2 - No caso de entidade exeeutantc do serviço de
radiodifusão:

7.2.1- quando o capital social totalmente integra
lizado for igual ou superior à soma dos valores fixados
na Portaria MC n" 316/85. para cada um de seus serviços,
acrescida da quantia exigida para o novo empreendi
mento, a entidade fica isenta da demonstração de dispo·
nibilidade de recursos financeiros.

7.2.2 - qnando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento (escolher, uma
das opções abaixo indicadas);

Primeira: a) prova de depósito, em banco ou em ou
tra instituição financeira, de, no mínimo 50% (cinqüen
ta por cento) do valor correspondente do capital exigido
para novo empreendimento;

b) minuta de alteração dos atos constitutivos para
elevação do capital social, a ser aumentado de mais
o valor necessário para o novo em?reendimento, na



Julho de 1989.

qual conste que a sua integralização total será efetivada
até a data prevista para a entrada em funcionamento
da estação;

Segunda: a) prova de depósito, em banco ou outra
instituição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao capital exigido
para o novo empreendimento:

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
cário ou de garantia de financiamento, feita através
de documentos fornecidos pelas instituições próprias
ou de financiamento concedido pelo fabricante dos
equipamentos, de forma a completar o valor do capital
mencionado no subitem anterior, até atingir, no míni
mo, o total do capiml exigido para o empreendimento;

7.3 - sendo a proponente uma fundação, executante
do serviço de radiodifusão ou não, a comprovação dos
recursos poderá ser feita de uma das seguintes maneiras:

Primeira: a) prova de depósito, em banco ou outra
instituição financeira de, no mínimo 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao do capital exigido
para o empreendimento e;

b) demonstração de disponibilidade de crédito ban
cário ou de garantia de financiamento, feita atra~és
de documentos fornecidos pelas ínstituições própnas
ou de financiamento concedido pelo fabricante dos
equipamentos, ou através de outros meios q~e denmns
trem a complementação do valor total do capital eXigido
para o empreendimento.

. Segundo: prova de depósito, em banco ou outra insti
tuição financeira, do total do valor correspondente ao
capital exigido para o empreendimento.

7.4 - os financiamentos com os fabricantes dos equi
pamentos ou com estabelecimentos de crédito nacionais

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

não poderão ser contratados por prazo superior a 10
(dez) anos;

8 - Quadro Complementar à Proposta

8.1-a entidade deverá apresentar, em complemen
tação à sua proposta, o quadro (Anexo V), para os
fins das alíneas a, b, c, d, t, f, do § I' do artigo 16.
do Regumento dos Serviços de Radiodifusão, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto n' 91.837, de
25 de outubro de 1985.

9 - Programação

9.1 - Para efeito de preenchimento dos itens 7 e 8
do Anexo V, constante de item anterior, a proponente:
considerando o interesse nacional e a finalidade educa
tiva e cultural do serviço de radiodifusão deverá elabo
rar seus programas informativos, educativos (e ao vivo),
bem como a publicidade comercial e o serviço noticioso,
de forma a contribuir para o desenvolvimento da Nação,
através do aperfeiçoamento integral do homem brasi
leiro, observando, entre outras, os seguintes critérios:

9.1.1- preferência a temas, autores e intérpretes na
cionais, a fim de incentivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolvimento das empresas produtoras
nacionais, com a conseqüente ampliação do mercado
de trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

9.1.2 - respeito às diferenciações regionais da cultu
ra brasileira, procurando relacioná-Ias em seu próprio
contexto;

9.1.3 - manutenção de elevado sentido ético, moral
e cívico;

9.1.4 - fidedignidade da informação e observância,
na publicidade, de princípios éticos indispensáveis à
proteção do público e do consumidor.

ANEXO I
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10 - Disposições Finais

10.1 - os documentos deverão ser apresenlados, pre·
ferencialmente, em originais legíveis facultada a repro·
dução fotostática desde que as cópias sejam autenti·
cadas e legíveis;

10.2 - a aceitação das propostas não implicará na
obrigatoriedade da outorga, podendo o edital ser cance·
lado por interesse da Administração, mediante ato do
Ministro das Comunicações nos termos do artigo 12
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, sem
que as proponentes tenham direito a qualquer reclama
ção ou indenização.

10.3 - Constantada falta ou incorreção na documen
tação que acompanha a proposta. o Dentel poderá con·
ceder um prazo de até 15 dias à proponente para su
pri-la;

1O.3.1-nos Estados do Amazonas, Acre, Pará,
Rondônia e nos Territórios do Amapá e Roraima, à
exeção das capitais dos citados Estado_, o prazo poderá
ser de até 30 dias, a critério do Dente!.

10.3.2 - quando o Edital se referir a uma localidade
situada na Faixa de Fronteira, e, para O cumpnmento
da exigência for necessário o assentimento prévio do
Conselho de Segurança Nacional, o prazo poderá ser
de até 30 dias, a critério do Dentel;

10.4 - o Ministro de Estado das Comunicaçôes pode
rá autorizar a juntada de documentos ao processo das
proponentes e determinar seu reestudo.

10.5 - o Ministro de Estado das Comunicações reser
va-se a faculdade de, verificada a conveniência e, haven
do possibilidade técnica, outorgar permissão a mais de
uma proponente dentre as que atenderem às presentes
condições.

j~) da
J (-!.!"II

aI na () p o s s u i a e n t i da d e él u t (l r' j z a ç à (l p a I" P .'\ P 1 o ,. ,I I'

o mesmo tipo d<' scrvi~-(> no municlpio (](,

no artigo
caso 'venha

(municIpio a quI'
que nao execeder~

feverl'i

re o Edital)
tes fixados
ro de 1967,

12

a

do Decreto-Lei
ser- contempl ada

nº 236,
com a

de 28 de
outorga;

S"

os

,-" j' e

Jimi-

tra executante
cipio de

b)

do
nenhum
mesmo

sacio integra o quadro societ~rio de ou
tipo de serviço de radiodifusão, no muni

nem de ou-
(munic{pio a que se refere o Edital)

tras empresas de ~adiodifusão, em municipios diversos, em excesso
aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967, mesmo que a pretendente venha a ser contempla
da com a outorga.

(loca 1) (data)
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que lhe(s) assegure imunidade parlamentar, nem exc'I.(c(m) Cél!'g" de
supervisao ou assessoramento na Administl·açàüP'l:;,bJ.ica, do qUill

decorra foro especial.

(local) (dat.ai

(assi~atura de todos os dirigentfs)

ANEXO IV
Demonstração de Recursos Técnicos

1 - Transmissor Principal
l.1-fabricante:
1.2 - tipo e/ou modelo:

2 - Transmissor Auxiliar
2.1 - fabricante;
2.2 - tipo e/ou modelo:

3 - Sistema Irradiante
3.1-fabricante:
3.2-tipo e/ou modelo:

(local) (data)
(representante legal)

MC-Dentel
RAD-SEAJ
Processo n' 29000.007052/88-86

Tendo em vista o disposto no Capítulo UI do Manual
de Orientação Jurídica, aprovado pela Instrução Inter
na n' 4981, de 2 de Ontubro de 1981, encaminhe-se
o presente processo ã Diretoria Regional do Dente1
em Porto Alegre que, lhe fará apensação das propostas
pertinentes e efetuará estudos.

Brasília 6 de outubro de 1988, - Domingo Poty Cha
balgoity, Diretor da Divisão de Radiodifusão.
Ofício N" 8511PAE 4

Em, 30 de Setembro de 1988
Do: Diretor Regional do Dentel em Porto Alegre
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1297 - Porto Ale-

gre. .
Ao: Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Caxias do Sul
Assunto: Solicitação (faz)
Sr. Prefeito;
Pelo presente informamos a V, Ex' que foi publicado

no Diário Oficial da União de 21 de Setembro de 1988,
o Edital n' 293188 referente a exploração do serviço
de radiodifusão sonora em Freqüência Modulada (FM),
nessa cidade.

Outrossim, comunicamos que o prazo para a entrega
das propostas, nesta Diretoria Regional, terá início no
dia 6-11-88 e término no dia 21-11-88.

Desta forma, solicitamos a V. Ex' a gentileza de divul
gar o Edital n' 293/88 entre os orgãos de imprensa loca).
e outros meios de comunicação.

Atenciosamente. - Yapir Marotta, Diretor Regional
P/delegação, - Maria Tereza Fernandes, Chefe da
SRAD.
OFíCIO n' 854/PAE 4

'. Em 3 de Outubro de 1988
J;>o: Chefe da Seção de Radiodifusão DRlPAE.
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1297 - Porto Ale-

gre.
Ao: Sr. Diretor do Jornal do Comércio.
Assunto: Solicitação (faz)
Sr. Diretor:
Pelo presente informamos a V. S' que foi publicado

no Diário Oficial da União de 21 de Setembro de 1988,
o Editaln' 293/88 referente a exploração do Serviço
de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada na
cidade de Caxias do Sul.

Outrossim, comunicamos que o prazo para a entrega
das propostas. nc!\;ta Diretoria Regional, instruídas com
a documentação exigida pelo Edital, terá início no dia
6 de Novembro de 1988 c término no dia 21 de novem·
bro de 1988.

Desta forma, solicitamos a V. S' a gentileza de divul
gar o Edital n' 293188 no jornal dessa Empresa.

Cordialmente - Yapir Marotta, Diretor Regional
P/delegação. - Maria Tereza Fernandes, Chefe da
SRAD.

I-EDITAL

1. Número do Edital: 293
2. Data de publicação do Diário Oficial da União:

21 de setembro de 1988.

3. Garacterísticas técnicas:
Serviço: Radiodifusão Sonora em Freqüência Modu-

lada
Local: Caxias do Sul/RS
Canal: 289 (105,7 MHz)
Classe: "B"

II - INSTALAÇÃO PROPOSTA

1. Local de instalação:
1.1 Localidade: Caxias do Sul/RS
2. Equipamento transmissor:
2.1 Fabricante;
Telavo-Indústria e Comércio de Equipamentos para

Telecomunicações Ltda.
(Rua José Benedito Salinas, 120. Santo Amaro/São

Paulo)
2.2 Modelo: RDFM.l000-A
2.3 Especificações técnicas:
Potência de saída: 1,0 KW
Freqüência de operação: 88 a 108 MHz
lmpedância de saída: 50 ol\ms
Estabilidade de freqüência: +.300 Hz
Código Dentel n" 0438/83
(demais características vide Anexo I)
Observação: O sislema de transmissão proposto sení

através de sinal estereofônico - Radiodifusão Estereo
fônica em Freqüência Modulada.

EQUIPAMEN1;O TRANSMISSOR
RDFM-l.OOO-A

Características Técnicas Principais
Modelo - RDFM - l.noO-A
Marca e Fabricação - Telavo - Ind, e Com. de

Equipamentos para Telecomunicações Ltda.
Faixa de Operação - 88 a108 MHz, ajustado para

freqüência de operaç"o específica,
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Denominação de Emissão - 180 F3
Tipo de Estação - Serviço comercial de radiodifusão

sonora.
Tipo de Modulação - FM. Mono, FM. Stéreo e

FM. S.e.A.
Números de canais de RF - 1 (um)
Estabilidade de freqüência - +. 300 Hz
Distorção harmônica total - Inferior a 1% entre

50 e 15.000 Hz
Nível de ruído AM cllOO% modulação - 54 dB
Nível de ruído FM clloo% modulação - Inferior

a -60 dB (com de-ênfase de 75 us)
Resposta de áudio freqüência - +. O,5dB entre 50

e 15.000 Hz com pré-ênfase de 75 micro-segundos referi
dos em 1.000 Hz ( + 17 dB entre I e 15 KHz)

Atenuação de harmônicos e espúrios - Maior que
80dB

Desvio da portadora - 75 KHz (nominal)
Impedância de entrada - 600 ohms

Estágio final de RF - Válvula: uma 4 ex l000A.
Tensão de placa: 2.700 VOC. Corrente de placa: 0,560
A

Potência nominal de saída - 1.000 watts dredução
até 220 watts

Alimentação - 220 V (monofásico)
índice de nacionalização - 95% (noventa e cinco

por cento)
Dimensões - Largura: 0,59 metros - Altura: 1,60

metros - Profundidade: 0,54 metros - Peso: 120 qui
los.

3. Sistema Irradiante:
3.1 Fabricante:
Mapra-Indústria e Comércio de Antenas LIda (Av

Angélica, 76 - São Paulo/SP)
3.2 Modelo: FMA-3
3.3 Especificações técnicas:

Número de elementos: 03
Ganho: 1,86 dBd (1,53 vezes em potência)
Irradiação: Onidirecional
Polarização: circular
Código Dentel: 0308/84
(demais características Vide Anexo 11)

, ,
CARACTERISTICAS ELETRICAS

ElA 1 5/8
ElA 7/8"

88 a 108 MHz
1,2 pora montagem de topo
1,5 poro monfagem lateral
1,1 sintonizado em campa
circular
2,5 KW
10 KW

------'.- ---- _.- ---- ----

: dBd err potência
1 elemento - 3,46 0,45
2 elementos - 0,06 0,98
3 elementos 1,53 '.36
4 elementos 2,09 3,21
6 elementos 3,22 5,09
8 elementos 4,37 6,41

12 elementos 6,70 8,27
16 elementos 9,06 9,58

"Flange de entrado do divisor
Flanges de saído do divisor poro os elementos

Faixa de frequéncia de operaçõo
VSWR pora ± 200 KHz de bando

Polorização
Potência por elemento
Potência móxima o partir de 4 elementos
Ganho

Pesa liquido de um elemento
de um divisor

dimensões do elemento diômetro
altura

Material
Acabamento
Pressurizoçõo do divisor
(recomendada poro potência de 10 KW)
Distôncia aproximado entre elementos
Peso bruto do embalagem de 2 elementos

divisor
Dimensões do embalagem de 2 elementos

divisor
Carga de vento por elemento o 120 km/h
Fixação do elemel!ta

11 kg
12 kg
810 mm
340 mm
metal nobre
possivaçõo, fundo de er v..y e branco
até 8 psi

3000 mm
80 kg
35 kg
1570 mm x 1050 mm x 9C,-, mm
2000 mm x 130 mm x 130 mm
25 kg
o tuoo de 70 o 115 mm
Ide 3 o 4,5 paU de diôm.
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Afim de se minimizar o interoçoo com o rlpo de torre empregado, o IMPRA pode fornecer um conjunlo
poro sintonia em. campo que reduzirá o VSWR o níveis mínimos.
A MAPRA poderá fornecer ainda pressJrizodores paro cabos, cabos coaxíais de espumo ou pressurizáveis,
conectares poro cabos, adaptadores ElA 7/8" poro 1 5/8", antenas com preenchimento de nulos ou
inclinação do feixe. Consulte·nos.

INSTALAÇÃO
A MAPRA poderá fornecer técnicos com equipamentos e inslrumentos paro instalaçõo e alinhamento
de sistemas irradiantes poro radiadifusõo incluindo os antenas, cabos, conectares e pressurizodores.

09/85

a

4. Linhas de Transmissão:
4.1 Fabricante:

KMP - Cabos Especiais e Sistema Ltda
(BR -116 km 25 - EMBÚ/SP,
4.2 Modelo: LCF 71W'

4.3 Especificações Técnicas:
Potência média: 7,5 KW

Atenuação: 1,4 dbllOOm (F: 105, 7 MHz)
Eficiência prevista: 79% para 73m de cabo

Impedância: 50 obms
(demais características técnicas vide ANEXO IH)
5. Potência Efetiva Irradiada:

5.1 Potencia Efetiva Irradiada Máxima:
PERP máx. = (ElE máx)' = Pt X Ga xn
Onde:
ElE máx_ = 1 (máxima irradiação)
Pt = distãncia do transmissor: 1,0 KW
Ga = ganho do sistema irradiante: 1,53 vezes
n = eficiência da linha de transmissão: 79%
Então:
PERP máx. = (I)' X 1,0 X 1,53 X 0.79
PERP máx = 1,2 KW
5.2 Potência Efetiva Irradiada por Radial:
A potênoia efetiva irradiada por radial é igual a PERP

?Iáx.. calculada no item anterior uma vez que o sistema
IrradIante proposto possui irradiação Oni Direcional.

6. Enquadramento na classe:
De acordo COm a Portaria n' 017185, Norma Técnica

para execução e Exploração do Serviço de Radiodifusão
sonora em Freqüencia Modulada. temos como requisito
máxima para a c.lasse B uma potência efetiva irradiada
de 3 KW (4,8 dBK) para uma altura sobre o nível médio
do terreno de 90 metros a uma distância ao contorno
protegido (66 dBU) de 16 km.

Considerando uma altura da antena em relação ao
nível médio do terreno de 150 metros e a potência efe
tiva irradiada alcançada com o equipamento proposto
para esta demonstração de recursos técnicos. teremos:

1,2 kW (0,8 dBk)

Nestas condições, a distância ao contorno (66 dBu) será:

LOCALIDADE H/
NMT

P
ERP CONTORNO DE 66 dBu

(m) kW dBk 66-PERP(dBk) km

CAXIAS DO SUL/RS 150 1,2 0,8 65,2 16

Verificàmos que a instalação apresentada atende per
feitamente ao enquadramento na classe B, uma vez
que não são ultrapassados os requisitos máximos previs
tos para a mesma.

7. Profissional Habilitado:
Nome: Fernando Antonio Fernandes Ferreira
N' de Registro no CREA: 25.404/8-.
Assinatura e Data:
P. Alegre 29 de setembro de 1988.
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------------:-----------:
Mun. Ed i t _ : Reg i ão Ed _ :1. ADMINISTRADORES

(NATURAIS OU DOMICILIADOS)
Nat. Dom.: Nat.: Dom.:

-------------------------------- ------ -----:-----:- '

2. SóCIOS COM MAIS DE 5% DO
CAPITAL

Mun •. Edit. Região Ed.

Nat. : Dom. Nat.: DOII.
-------------------------------- ------:----- -----:-----

:---------------------------------------------------------:
:3. OUTORGA NA MESMA LOCALIDADE : SIM : N~O: SERVIÇO:

I " t.-----,-----,----------.
x

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

4. NOME DOS SóCIOS INTEGRANTES DE OUTRAS CONe.: SERVIÇO
OU PERM. NA MESMA LOCALIDAnE

----------------------------------------------:----------

5. DIRETORES DE OUTRA CONC. OU PERM. NA
MESMA LOCALIDADE

SERVIÇO
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6. PERCENTUAL DE EGUIP. UTILIZADOS : NACIONAL: ESTRANG.

TRANSMISSOR
SIST. IRRAD.
ESTdDIO

:----------:----------
100 X: X
100 X: X
100 % : X

:----------------------------------------------------------:
:7. % DE TEMPO DE PROGRAMAS DIÁRIOS REFERENTE A : :
: TEMAS~ AUTORES E INTÉRPRETES NACIONAIS : ao % :
:-----------------------------------------------:----------:

:----------------~-----------------------------------------:

:S. TEMPO DESTINADO AO SERVIÇO NOTICIOSO~ DIÁ- :
: RIO~ EM RELAÇ~O AO TOTAL DA PROGRAM. 40 X :
:----------------------------------------------------------:

3 MESES :
:9. PRAZO DE APRESENTAÇ~O DO PROJETO DE APRO

VAÇ2iO DE LOCAIS

:----------------------------------------------------------:
I
I

:----------------------------------------------------------:

:----------------------------------------------------------:
:10. PRAZO PARA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO EM
: DEFINITIVO DA ESTAÇ~O : 12 MESES :
:----------------------------------------------------------:

EDITAL : N°· 293/88
SERVIÇO : FREQUÊNCIA MODULADA
CIDADE CAXIAS DO SUL - RS
EMPRESA RÁDIO ATLANTIDA FM DE CAXIAS DO SUL LTDA.

CAXIAS DO SUL r ~

R~DIO DO SUL LTDA.
MENDA
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T E R M O D E I N S T A U R A ç ~ O

Instaurei, nesta data, o processo que recebeu o

número .29102.0D1436 / 88 ,nesta Diretoria, com os documentos

que 1n8truem a propos ta da FÂDIO ATI.ANTID/\ FM DE CAXIAS 00 SUL LTDA. .

•-.-.-.-.-.-.-.-.-.":".- ..-.-.-.-.-.- ,para executar serviço de radiod.!
_ I,},..]•., L--

fusao sqpRA EM fREX)ut:NCIA MJDUI.ADA , nos termos do

Sábado I h j(i'l

EDITAL n9'

rubricadas.

293/88.-
A proposta compreende.__~O~7~5 folhas numeradas e

PORTO AlEGRE/ps
( local)

17.11.88
(da-t-a....)----

seçao de radiodifusao

11m' Sr. Diretor Regional do Dentel
Porto Alegre

Ref.: Precesso n' 1.436/88
Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul LIda., empresa

com sede em Caxias do Sul - RS, vem à presença

de V. S' requerer a juntada da documentação anexa
ao processo acima referido - Edital n' 293/88.

o sócio-gerente Jayme Sirotsky integra oquadro dire
tivo da TV Coligadas de Santa Catarina S.A., com sede
em Blumenau-Sc.

Também, a entidade esclarece que na cidade de Join
ville-SC existe apenas 1 (um) Cartório de Protestos,
que funciona junto ao 2' Tabelionato daquela cidade.

Nestes termos,
pede deferimento.

Porto Alegre, 21 de novembro de 1988. - Rádio
Atlântlda FM de Caxias do Sul Lida.
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MC-Dentel
Divisão de Rdiodifusão
Seção de Assuntos Jurídicos/sou
Processo: n' 29.000-007052/88-86

Juntos: 29102.001436/88, 29102.001452188,
29102.001453/88, 29102.001455/88, 29102.001459/88,
29102.001462188, 29102.001465/88.

'Assunto: Edital n' 293/88 (convocação de interes
sados na execução do serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

INFORMAÇÃO RAD N' 47189

Em atendimento às instruções baixadas pelo Manual
de Orientação Jurídica, em seu Capítulo m, a Diretoria
Regional do Dentel em Porto Alegre procedeu ao estu
do preliminar das propostas apresentadas pelas enti-'
dades:

Rádio Atlãntida FM de Caxias do Sul LIda.
Rádio Pérola das Colônias Ltda.
Rádio Difusora Caxiense LIda.

Mil e Dez Radiodifusão Ltda.
Rede Litoral de Emissoras Ltda.
Emissoras Reunidas Ltda.
Comunicadora Radiofônica do Rio Grande Ltda. ten

do emitido o despacho de fls. 28 a 34 e o Parecer n'
293/88 à fls. 35 a 54, quando concluiu que as propo
nentes satisfizeram os requisitos do Edital, a exceção
da Rede Litoral de Emissoras Ltda, por cumprir parcial·
mente as exigências que lhe foram formuladas.

Ratificamos o citado Parecer n' 293/88, sugerindo
o encaminhamento dos autos ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações.

Brasília, 27.de janeiro de 1989. - Sônia Valesca Me
nezes Monteiro, Advogada - FAS.
MC-Dentel
Processo n' 29000.007052188-86

Senhor Secretário-Gera\;

Assunlo

Trata o presente processo do Edital n' 293/88, para
outorga do serviço de radiodifusão sonora em freqüênci
modulada, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Su\.

Estudo Sintético

No prazo cstipulado, acorrcram ao chamado as sc-
guintes entidades:

a) Rádio Atlãntida FM de Caxias do Sul LIda.
b) Rádio Pérola das Colônias Ltda.
c) Rádio Difusora Caxiense LIda.
d) Mil e Dez Radiodifusão Ltda.
e) Rede Litoral e Emissoras Ltda.
i) Emissoras Reunidas Ltda.
g) Comunicadora Radiofônica do Rio Grande Ltda.
O processo foi examinado pela Diretoria Regional

do Dentel em Porto Alegre (despacho de fls. 28 a 34
e Parecer n" 6189 às fls. 35 e 54) e pela Divisão de
Radiodifusão deste Departamento Informação RAD
n' 47/89, constatando-se que as entidades supramen
cionadas atenderam aos pressupostos do Edital, a exce
ção da Rede Litoral de Emissoras LIda., por cumprir
parcialmente as exigências qne lhe foram formuladas.

Conclusão

Ante o exposto, está o precesso em condições de
ser submetido à consideração' do Exm' Sr. Ministro de
Estado das Comunicações.

Brasília, 30 de janeiro de 1989. - Roberto Blois Mon
tes de Sonza, Dirctor-Geral do Dente\.
Exm' Senhor Ministro de Estado das Comunicações

Rádio Atlântida FM de Caixas do Sul Ltda.. devida
mente constituida na forma da legislação em vigor. com
dede na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo tomado conhecírriento, através do Diário
Oficial da União de 21 de setembro de 1988, do Edital
mandado publicar por esse Ministério, convidando os
interessados'à execução do serviço de radiodifusão so
nora, em freqüência modulada na cidade de Caxias do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul - Edital n' 293188,
vem, por seu representante legal que a esta subscreve,
dizer a V. Ex' que deseja executar o serviço e que
se compromete, desde já, a atender todas as exigências
de ordem técnica e legal que lhe sejam feitas por esse
Ministério.

Declara na oportunidade, que conhece e se submete
às condições deste Edital e que, atualmente, não parti-

cipa de edital para serviço de radiodifusão e nem execu
ta nenhum tipo de serviço de radiodifusão.

Nestes Tennos,
Pede Deferimento.
Caxias do Sul, 25 de outubro de 1988. - Rádio Atlân

tida FM de Caxias do Sul Lida.
O portador da proprosta ora apresentada para proto

colização nesta Diretoria Regional, protesta pela junta
da da procuração que lhe outorgará poderes para efeti
var este ato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Porto Alegre, 17 de novembro de 1988. - Dr. José
Ricardo Dill.

CONTRATO SOCIAL

Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda

Jayme Sirotsky, brasileiro, casado, radialista, Car
teira de Indentidade n' 7001993224, expedida pela SSPI
RS, inscrito no CPF sob n' 054854520/00, residente e
domiciliado em Porto Alegre - RS, na Rua Ce\. Mar
cos, n' 725; Marcos Ramon Dvoskin, brasileiro, casado,
administrador de empresa, Carteira de Indentidade n'
5002593721 expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob
n' 148121930/87, residente em Porto Alegre - RS, na
Rua João Caetano n' 300, ap!. 102 e S6rgio Sirotsky,
brasileiro, solteiro, maior, radialista, Carteira de Inden
tidade n' 1017202704, expedida pela SSPIRS. inscrito
no CPF sob n' 439171860/01, residente e domiciliado
em Porto Alegre-RS, na Rua Cel. Marcos n' 725, resol
vem de comum e mútuo acordo, instituir uma Sociedade
por Cotas de Responsabilidade Limitada como efetiva
menta o fazem, mediante as cláusulas e condições se
guintes:

I - Tipo, Fins, Sede e Foro

Ar!. l' A sociedade será por cotas de responsa
bilidade limitada, podendo os cotistas, respresentando
a maioria do capital, a todo tempo transformar em qual
quer outro o seu tipo jurídico.

Art. 2' A sociedade terá por objetivos a exploração
dos serviços de radiodifusão em suas diversas modali
dades de conformidade com as especificações e exigên
cias contidas na legislação próprias e as que forem deter
minadas por órgãos e autoridades competentes.
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Art. 3' O quadro social deverá ser no mínimo de
2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros, devendo,
por conseguinte, sempre ser obedecida essa proporcio
nalidade, conforme o item 11 do art. 3' da Lei n' 6.634
e 2 de maio de 1979.

Art. 4' A sociedade terá sua sede e foro na cidade
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Gonçal
ves, n' 1563 - Centro.

Parágrafo único. A sociedade poderá abrir filiais
sem todo o território nacional.

11 - Prazo e Denominação

Art. 5' A sociedade terá a sua duração por tempo
indeterminado.

Art. 6' A sociedade girará sob a denominação de
Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul LIda., da qual
farão uso os sócios-gerentes conjuntamente, porém ex
clusivamente nos negócios sociais, sendo-lhes vedado
o seu emprego em avais, fianças, endossos, aceites de
favor ou abono em geral, por sua natureza gratuitos
e estranhos aos fins colimados pela empresa.

111 - Capttal e Cotas

Art. 7' A sociedade terá seu capital nominal decla
rado de CzS 70.000,00 (setenta mil cruzados), assim
distribuído pelos componentes:

JAYME SIROTSKY
56cotas no valor de .. ........ . CzS56.000,oo
MARCOS RAMON DVOSKIN
7 cotas no valor de .. CzS 7.000,00
SÉRGIO SIROTSKY
7cotas novalorde Cz$ 7.000,00

Parágrafo único. O capital social é constituído de
70 (setenta) cotas no valor de CzS 1.000,00 (hum mil
cruzados) cada uma e distribuído conforme discrimi
nação acima.

Art. 8" A integralização do capital social da empre
sa. em moeda corrente nacional, é procedida 50% neste
ato e os restantes 50'( em até 24 meses.

Art.9" A responsabilidadç de cada cotista, segundo
preceitua a legislação em vigor, é limitada ao total do
capital social.

Art. 10. As cotas representativas do capital social
são inalienáveis e incaucionáveis a estrangeiros ou a
pessoas jurídicas, dependendo qualquer alteração con
tratual e transferência de cotas de prévia anuência do
Ministério das Comunicações.

Parágrafo único. O capital social na sua totalidade,
pertencerá sempre a pessoas físicas brasileiras.

Art. 1I. Os cotistas poderão, em conjunto, adqui
rir, alienar, onerar, hipotecar, ceder ou comprometer,
sob qualquer forma, bens ou direitos reais, bem como
transferir direta ou indiretamente suas concessões e per
missões observando o disposto no art. 10.

Art. 12. Em caso de divergência entre os cotistas
da sociedade na formulação de qualquer deliberação,
inclusive a respeito dos poderes a que alude o art. lI,
prevalecerá sempre a maioria do capital social.

IV - AdmiDlstração

Art. 13. A sociedade será administrada pelos cotis
las Jayme Sirotsky e Marcos Ramon Dvoskin, que com
binarão entre si as atribuições de cada um, procedendo
sempre e em todos os casos de comum e mútuo acordo,
mediante recíprocas e prévias consultas, a fim de assegu
rar a perfeita unidade na defesa e desenvolvimento dos
negócios sociais.

Parágrafo único. A responsabilidade e a orientação
intelectual e administrativa caberão somente a brasi
leiros natos.

Art. 14. A título de remuneração pró-Iabore caberá
ao ssócios-gerentes uma retirada mensal cujo quantum
será por eles arbitrado em reunião conjunta, e seu valor
escriturado na conta de Despesas Gerais ou intitulação
subsidiária.

Art. 15. A representação da sociedade em juízo
ou fora dele, caberá a qualquer dos sócios-gerentes,
bem como poderão, em conjunto, constituir procura
dores com poderes específicos de administração e gerên
cia, os quais deverão ser brasileiros natos e seus nomes
submetidos à prévia aprovação do Ministério das Comu
nicações.

Parágrafo único. Os sócios-gerentes da entidade se
rão brasileiros natos ~ a sua investidura no cargo somen-
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te poderá ocorrer após haverem sido aprovados pelo
Ministério das Comunicações.

V - Exercício Soeial

Art. 16. O exercício social se encerrará no dia 31
de dezembro de da ano, ocasião em que se procederá
ao balanço geral para apuração do resultado.

§ l' A seu critério, poderá a empresa proceder o
levantamento de balanço intermediário.

§ 2' Os lucros verificados em balanços anuais serão
divididos entre os cotistas na proporção do capital efeti
vamente realizado por cada um deles; entretanto, a
critério da administração, poderão ser mantidos em con
ta do fundo de reserva ou em suspenso, de acordo com
os interesses da sociedade.

§ 3' Os eventuais prejuízos em balanços anuais se
rão suportados pelos cotistas, na proporção das cotas
do capital por eles subscritos; entretanto, a fim de com
pensá-los com lucros futuros, desde que permitido pela
legislação do Imposto de Renda.

VI - Cessão e Transferência de Cotas

Art. 17. As cotas de capital são indivisíveis e sua
transferência a terceiros só poderá ser efetuada me
diante autorização expressa da sociedade, ficando asse
gurado a qualquer dos cotistas o direito de preferência,
observando o disposto no art. 10.

Art. 18. É livre a cessão ou transferência de cotas
entre os cotistas; todavia, estes não poderão, em qual
quer hipótese, gravá-las a terceiros, estranhos à socie
dade, atendo-se, também ao preiceituado no art. 10.

VII - Retirada, Interdição ou Falecimento
de Cotista

Art. 19. Na hipótese de retirada, morte ou inter
dição de qualquer dos cotistas a sociedade continuará,
podendo admitir como cotistas os legítimos herdeiros
e sucessores do interdito ou do de cujus com a cota
de capital que aquele ou este tinha na sociedade.

Art. 20. Caso a maioria do capital remanescente
não deseje admitir os legítimos herdeiros e sucessores
interdito ou do pré-morto, ou não haja interesse destes
herdeiros e sucessores em participar da sociedade, a
apuração do capital será com base no último balanço
da sociedade e os haveres pagos em 12 parcelas, vencen
do-se a primeira após a homologação da partilha ou
interdição e as demais de 30 em 30 dias.

VIU - ExtiDção da Soeiedade

Ar!. 21. A sociedade poderá ser extinla a qualquer
tempo desde que para isto delibere a maioria do capital.

IX - Disposições gerais

Art. 22. Os casos omissos neste instrumento de
contrato social serão regidos pela legislação em vigor.

E por assim justos e contratados estarem, assinam
O presente contrato social em 3 (três) vias, todas de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo,
Isaac Newton Castiel Menda, brasileiro, casado, advo
gado e Marco Antônio Bezerra Campos, brasileiro, sol
teiro, advogado, ambos com endereço profissional em
Porto Alegre-RS, na Avenida Ipiranga N' 1075, o ratifi
cam, aceitam e se obrigam por si e por seus legítimos
herdeiros e sucessores a bem fielmente cumpri-lo.

Os cotistas Jayme Sirotsky, Marcos Ramon Dvoskin
e Sérgio Sirotsky declaram que não estão incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam
de exercer atividades mercantis.

Caxias do Sul, 10 de maio de 1986. -Jayme Slrotsky
- Marcos Ramon Dvoskin - Sérgio Sirotsky.

Testemunhas: Isaac Newton Castiel Menda, CPF
002074620/20. - Marco Antônio Bezerra Campos, CPF
352699440/49.

RÁDIO ATLÃNTIDA FM
DE CAXIAS DO SUL LIDA

CGC 90.985.67210001-96

Primeira alteração contratual

Jayme Sirotsky, brasileiro, casado, jornalista, CPF
054.854.52000, residente e domiciliado em Porto Alegre
- RS, na Rua Cel. Marcos n' 725; Marcos Ramon Dvos
kin, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF
148.121.930/87, residente e domiciliado em Porto Ale-

Sábado I' 6111

gre-RS, na Rua Luiz Manoel Gonzaga n" 560 e Sérgio
Sirotsky, brasileiro, solteiro, maior, radialist.a, CPF
439.171.860/01, residente e domiciliado em Porto Ale·
gre-RS, na Rua Ce!. Marcos n" 725, cotistas da socie
dade Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul LIda .. com
sede na Rua Bento Gonçalves n' 1563, em Caxias do
Sul-RS, com Contrato Social arquivado na Junta Co·
mercial do Rio Grande do Sul, sob n" 43.201.051.066
em 22 de maio de 1986, resolvem, de comum e mútuo
acordo, alterar a estrutura do Contrato Social, como
efetivamente o fazem, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

Cláusula primeira - o capital social que é de CzS
70.000,00 (setenta mil cruzados) fica elevado para CzS
2.100.000,00 (dois milhões e cem mil cruzados). efeti
vado mediante a subscrição de novas cotas, na propor
ção das que atualmente os cotistas possuem, sendo lotal
mente integralizado neste ato, em moeda corrente na
cional, ficando o Artigo 7' do ContraIo Social com a
seguinte redação:

"Art. 7' A sociedade terá seu capital nominal de
clarado de CzS 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil
cruzados), constituído de 2.100 (dois mil e cem) cotas,
no valor de CzS 1.000,00 (um mil cruzados) cada uma,
assim distribuídos pclC's cotistas:

JAYME SIROTSKY
1.680cotas no valor de .... CzS1.680.000,oo
MARCOS RAMON DVOSKIN
210 cotas no valor de .... CzS2Iü.OOO.OO
SÉRGIO SIROTSKY
210 cotas no va\or de ....... CzS210.000,00

Cláusula segunda: Todos os demais artigos e condi
ções previstas no Contrato Social que não colidam com
a presente modificação, continuam em plena vigência

E, por estarem justos e contralados, assinam o pre
sente instrumento em 3 (três) vias, todas de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas. abaixo fir
madas, o ratificam, aceilam e se obrigam por si e por
seus legítimos herdeiros e sucessores a bem e fielmente
cumpri-lo.

Os cotistas abaixo declaram que não estão incursos
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça
de exercer atividades mercantis.

Caxias do Sul, 26 de setembro de 1988. - Jayme
Sirotsky - Marcos Ramon Dvoskin - Sérgio Sirotsky

Testemunhas: lsaac N. C. Menda - José Ricardo DiII.

DECLARAÇÃO

Marcos Ramon Dvoskin, dirigente da Rádin Atlân
tida FM de Caxias do Sul Ltda., declara que não possui
a entidade autorização para explorar o serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul onde
se pretente instalar a estação e que não excederá os
limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n" 236 de
28 de fevereiro de 1967, caso venha a ser contemplada
com a outorga.

Declara, ainda, que nenhum cotista integra o quadro
societário de outra executante do serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nem
de outras empresas de radiodifusão, em municípios di
versos, em excesso aos limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei n' 236 de 28 de fevereiro de 1967. caso
a pretendente venha a ser contemplada com a outorga.

Caxias do Sul, 22 de setembro de 1988. - Marcos
Ramon Dvoskin.

Relação dos Cotistas e Sócios-Gerentes da Rádio
Atlântida FM de Caxias do Sul LIda.

a) Jayme Sirotsky

Integra as seguintes empresas de radiodifusão:
1. Televisão Gaúcha S.A. - acionista e diretor
RBS TV Porto Alegre - RS
2. Rádio Gaúcha S.A. - acionista e diretor
Rádio Gaúcha Porto Alegre - RS
3. Televisão Imembuí S.A. - acionista e diretor
RBS TV Santa Maria - RS
4. RBS TV Florianópolis S.A. -acionista e direlor
RBS TV Florianópolis - SC
5. Rádio Atlântida FM de Porto Alegre Ltda.

cotista e sócio-gerente
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A proponente REDE LITORAL DE E0ISSORAS LTDA

instruiu sua proposta com os seguintes documen
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Atlântida FM - Porto Alegre - RS
6. Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda. - cotista

e sócio-gerente
Atlântida FM - Pelotas - RS
7. Rádio Atlântida FM de Passo Fundo Ltda. 

cotista e sócio-gerente
Atlântida FM - Passo Fundo - RS
8. Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda. -

cotista e sócio-gerente
Atlântida FM - Florianópolis - SC
9. Rádio Educadora Ltda. -cotista e s6cio-gerente
Rádio Educadora - Canoas - RS

10. Brasília FM
b) Marcos Ramon Dvoskin

Integra as seguintes empresas de radiodifusâo:
1. Televisâo Gaúcha S.A. - diretor RBS TV Porto

Alegre-RS
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2. Rádio Pioneira Stéreo LIda. - cotista e sócio
gerente

Rádio 1.120 AM ;-Porto Alegre - RS
3. RBS - Empresa Catarinense de Comunicações

LIda. ~ cotista e sócio-gerente
Atlântida FM - Chapecó - SC
Atlântida FM - Blumenau - SC
4. Companhia Catarinense de Rádio e Televisão

-diretor
RBS TV Joinville - SC
5. Televisão Rio Grande S.A. - acionista
RBS TV Rio Grande"':'" RS
6. Rádio Atlântida FM de Santa Cruz Ltda. ....,. co

tista c sócio-gerente
Atlântica FM - Santa Cruz do Sul - RS
7.. Televisão Alto Uruguai S.A. - acionista e dire

tor RBS TV Erexim ,- RS
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c) Marcelo Sirotski

Integra as seguintes empresas de radiodifusão:
1. Televisão Alto Uruguai S.A. - diretor
RBS TV Erexim - RS
2. Rádio TV Caxias S.A. - acionista
RBS TV Caxias do Sul- RS
3. Televisão Rio Grande S.A. - diretor
RBS TV Rio Grande - RS
4. Rádio Pioneira Stéreo Ltda. - cotista e sócio

gerente
Rádio 1.120 AM - Porto Alegre - RS
5. RBS TV Santa Cruz LIda. - cotista e sócio-

gerente
RBS TV Santa Cruz do Sul - RS
6. Diário da Manhã Ltda. - cotista e sócio-gerente
Rádio Diário da Manhã - Florianópolis - SC
Itapema FM - Florianópolis - SC
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instalar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusãD, em municípios diversos, em exces
so aos limites fixaóos no artigo 12 do Decreto=
lei n 9 236/67 I caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no
exercício de mandato eletivo que lhes assegurem
imunid~de parla~entar, nem exercem cargo de su
pervisao ou assessoramento na Administração Pu
blica, do qual decorra foro especial.

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES



6114 Sábado 1"

tos:

GJ O_l__

~ 07 a 19

GJI-__1 _O--

~1 4,-"o~_

GJ 20 a 39

GJ 41

DTÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A proponente -EMISSORAS REUNIDAS LTDA

instruiu sua proposta com os seguintes documen

R~querimento úirigido ao Ministro das Comunica
çoes;

atos constitutivos e eventuais alterações com
as respectivas comprovações de arquivamento ou
regi~tro na repartição competente;

cláusulas exigidas pelas alíneas ~, b e c LO §

19 do art. 14 do RSR;

certidâo de Quitaç~o de Tributos Federais, q an
do for o caso;

relação Anual de Informações Sociais (RAIS) , qu~
do for o caso;

Declaração firmada pelos administradores de que:
a) não possui.a entidade.~utorizaçã9Ba~a eXQl~
rar o mesmo tIp~ de servIço, no-munlclplo onde
se Rretend~ instalar a estação e que, não exce
dera os limites fixados no artigo 12 do Decre=
to-lei n? 236, de 28 de fevereiro de -1967,caso
venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de
outra executante do mesmo tipo de 5ervi~0 de ra
diodifusão, no município onde se pretende in~tã

lar a estação, nem de outras empresas de radia
difusão, em municípios diversos, em excesso aos
lir i tes fixados no artigo 12 do -Decreto-lei n 9

236, de 28 de fevereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser contemplada com a outorga; -

Julho de 1989

IFIo! 7l
comprovantes de que a entidade possui os recur
50S financeiros exigidos paTa o empreendimentc;

GJ 7~ a;]
minuta de alteração contratual ou estatu'â-\apa
Ta a elevação do capital social, a ser ~umentã

do de mais o valor prevísto para o novo serviço,
quando for o caso; - -



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

GJ 6_9__

GJ:...-5~7_e_58_:~ l

GJ__x_-~x_--x_ _I

recursoS técnicos: indicação dos equipamentos;

quadro complementar ã proposta, conforme item 8
das Condições do Edital;

assentimento prévio do Conselho de Segur _,ça Na
cional, quando for o caso;

~IDISPENSADA I:
prova de que os cotistas ou acionistas sao
sileiros;

bra

G~]DISPENSADAI

~ 86 e 87

GJ 56

prova de que os diretores' ou sôcios-gerentes são
brasileiros natos;

prova de cumprimento das obrigaç5es eleitorais
dos diretores;

Certidão dos Cartõrios Distribuidores Cíveis,
Criminais e do de Protestos de Titulas :15 diTe
tores;

declaração dos diretores, de que não participam
da direção de outra entidade executante do mes
mo tip9 de serviço d_ radiodifusão a que se Te
fere o edital, no município onde se pret~TIde

instalar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusã'o, em municípios diversos, em exces
so aos limites fixados no artigo 12 do Decreto~
lei n 9 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no
exercício de mandato eletivo que lhes asscguTem
imunid~de par1a~entar, nem exercem cargo de su
pervisao ou assessoramento na Administração Pu
b'ica, do qual decorra foro especial. ~

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES



Ju~ho de J939

instruiu SDa proposta com os s te:; aocumen

• Q g ~ O;]

uIYlgl.O() Comunica

80S rG~,~;

T '::~ 5" ~~ '\~

21t{::T' i35 com
a vamentci ou

\;~~I· . 'I .'_"';:;

\1 FI c, II o~\ :::. li ! dO} J['( o
'-'="_~~'..~ o_o ---~~

lEJI

caso

exee
Decre~no

st e

fevereiro 196
com a ouC(orga;

P los administradores
tidad'8 ~21U":~(I)Tiz

S e:T"u'i<ç ~ t10:

firrn

-8i nO' 30 ~

a ser cOrlt(;;:mpl

3l SSUl FI
Tê!" STflr,) t~

terldeo
, i]1St

os limites

o

b] nenhum s5cio integra o societirio de
outra executanfe do mesmo tipo de serviço de ra
Jiodifusão, no municlPio onde se pretende insta
lar a estaçao,.nem ae" outras empresas de radio
difusao, em municípios diversos, em excesso aos
limites fixados no artigo 12 do ·Decreto-lei n 9

236, de 28 de fevereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser contemplada com a outorga; -

GJ__4_2 _
~omprovantes de que a entidade possui os recur
sos financeiros exigidos para ° empreendimentc;

GJ~~_-x-x_;.
minuta de alteração contratual ou estatu'áriapa
ra a elevação do carital social, a ser ~ument!

do de mais o valor previsto para o novo serviço,
quando for o caso;



Julho de 1989,

GJ 11

GJ 14 e 15

~I x-x-x

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

quadro complemental ã proposta, conforme item 8
das Condições do Edital;

assentimento pT~vio do Conselho de Segurança Na
cional, quando for o caso;

prova de que os cotistas ou acionistas sao
sileiros;

bTa

(;],-__4_7 _

GJ~__4_3 _

prova de que os diretores ou sócios-gerentes são
brasileiros natos;

prova de cumprimento das obrigações eleitorais
dos diretores;

34 e
45.

Certidão dos Cartôrios Distribuidores Cíveis,
Criminais e do'de Protestos de Títulos dos dire
tores;

bl__._;3",5..1.-__

declaração dos diretores, de que não parti,ipam
da direção de outra entidade executante do mes
mo tipo de serviço de radiodifusão a que se Te
fere o edital, no município onde se pretende
instalar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusãn, em municípios diversos, em exces
so aos limites fixados no artigo 12 do DecTeto~

lei n? 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no
l~ercicio de mandato eletivo que lhes as~egurem

imunidade parlamentar, nem exercem cargo de su
pervisão ou assessoramento na Administração Pu
blica, do qual decorra foro especial. -

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES



6118 Sábado l' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1989

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES ,

!~_\[) TO ATLANTIDA FM DE CAXIAS DO .SUL LTDA

'} WUNlc(PIO 00 fDITAL. fIllOIÃO 00 fDITAL
~.UIOloll'·"

I:HTIOAOf 11'0-' PItOGlIlAMA·ourQ.....(PU
cÃo OIA..I. ' ...:.0

NOWE vf: TODOS OS saCIOS E AOMINISTRAOOAE5 1.0CAt.II:l*.O( SUIOUT",", OIJ PlllClNTUAl.
UlIt(!D'TAÇio

Ü ~ sciclO !fotJlPAMEf.iTOS NfFEI'l(HT!

I otl ~JS~Ó!..C'~~"";o Al:IMINIST."DOJII .. ewl/llIJT~ ,oelo &I>IIIU3 TO~N[s.w"
TEM...5/ Av T~ Ul'll.lZADQS ""o.": TO

~ LOCALIDAOE HACIOHAtS
,....n)iIlAL. OOIolICIL ~,,- DCSoKII", ~'"""- OC-OCII. IU1'U,IU,L DOWlCll.. ,," ".

NACIONAL

JAYME SIROTSKY 80% ""-- 100 % ~ ... .-QL-

MARCOS RAMON E5Tl'lAUOflAO SE......lço ,.~ EHTlU.Dl
DVOSKIN 10% NOTICIO:SO f'JI<IClOH-..ENTO

()IM I!) UTACÃO

St:RGIO
N';;O~ _0_% ~% ~ ......

SIROTSKY 10%

-~
~ :/~~~' ~/{;

§ 0 ~~
\; g ~~>~
~ ·'b_~l.",;io"'~

IU:i10 ptROLA DAS COLCNIAS LTDI\

MAURO DE OLIVEIRA PEZZI 1:>0% X -- 100% --92...'4 ....fl.L- ....

I
PAULO JOSt: CASELANI 50% X I

NÃO _0__ '4 _8__"4 ~-I
I I

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES \,

[noro DIFUSORA CAXIENSE LTDA.

-.,)

NUNlc(PIO DO EDITAL IUOIAO co EDITAL
~'ulour"" UHIDAO[ rOj P"'OGIIIi.,. ... •

'} OUTO.'" ..(AU """lO
NaNE DE TODOS OS SÓCIOS E AONINISTRAOORE' I.OCAllOAO( SUIOUTIU 0'.1 PEnCfl'ffiJ.lL cÃo DI""'I.I. -",.-Po~ ~ [QVlP.NENTOS FI EF'EN:Hrt

o
t11t ,S<JÕitC,~~'"j() .. O.,IUJt.... oo. saCIO .CWolUllST~ 5ÔCIO AQlliIKIS T'O"QA.IoIE5-IIl"

UTlLIZAOOS TUIU! AV T ~O.IITO

i LOCALIDAD[ ,t.jACIOpou,•
IiIoTI.UUL OOWlCIL ~"'.L <X»<,' ~""... Cll:*JCI. .v.ru.UI. ,"""" .." .,.

1'lACIONAL

ANGELI ALVES 8,75 X X x SIM~ !~% ~""
04ROSA CATHARINA ----

RAUL BENTO ALVES p6,2~ X X X 0/;

b,25 X
ESTAAUGI!:IAO S[PiI .... IÇQ rlUZJ;l EHTNACll

HELENA JOANNA BENTO ALVES X NOTJCIOSO ruNClOHAMfHfO

p,25 X
061,"'10 [nA.CÃo

CLÁUDIA BENTO ALVES
-lL% ~ .......HÃO __ _0_%

JOSE: FIORNDO ANGELI 0,50 X X X

NESTOR JOst GOLLO 0,50 X X X

ç- ~~......, " ,

~ Yr;. v
"'-' 5 \' :
Í5. i 'l;::
~ ~- ./

E DEZ RADIODIFUSÃO LTDA
:>'00 ;) • c..:.

XYJOXXl MIL

LUIZ FERNANDO LISBOA TRICHES 80% X. X -- --.lQ..0'4 -ª.2..- "4 ~-

VERA MARIA TRICHES SEIDL 20" X X

I

NÃO _0_"4 -~'"
_o6__[

\ I
~
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r-----------------------------------------~'o

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES

!jddlJ& REDE

-.c.l. tn 1'UtTaS os SÓCIO! I: AOhUNISTAADOAU

PAUL0 CESAR NOTARI

." .T """

85%

AlOIAO 00 EOITAl
"tlaIUl QUflU.

[NTlO....O! PQ~ "MGRAIoie,·ouro ••• 1Illw.lo rnt,~[]

t.Oca1.IOlQI SUl 001 ...... o'.! PEACEliTUttL çt, OIARI:l'\
1':.Ç'n[!:J~~<j)

SÓCIO trnUlPAN I!NTOS AEflfttNTI[
lOUllfllT"-'D)I "'CIO TOI"Q,l N[~"

UTlLiZAOO~ lfNAS/ .tvr Çl(JOJC V@
LOCALIDADE "Af;I O1ffi13

UTUJU,L OOMlCJL

NACIONAL

S1" __ , 100% ~% ~t.::.:::::::.':l

HICUEL ALFREDO PETRY

LEO RICARDO PETRY

10%

5%
_'_D_%

Sl!"VIÇJ)
l<lonCIC'SlO

D1AA10

__5_,;:,

pR~m 8Trh.·~_f!-:

f'lJr~C10~~EtJro

[!;';JT~O

24 eJo"-"

Ik~J(Mx EMISSORAS REUNIDAS LTDA

FREDERICO ARNALDO PERÓ BALLvt

DELLIS SOARES DE ARAÚJO

EDUARDO FALCÓN ESKENAZI

NANCI 11ARTINS VIN10NTE

IBANEZ RIBEIRO LISBOA

EVANISE RIBEIRO LI~BOA TRICHEIS _D__....

I
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Julho de 1989

E) REDE LITORAL DE EMISSORAS LTDA.

1. TRANSMISSOR: (X) NACIONAL ) INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo: FM-IOOO E
----------~---------

b. Fabricante: Lys ~leçtroniç Ltda

2. SISTEMA IRRADIANTE ( X) NACIONAL ) INTERNACIONAL

a. Tipo e Mode lo : _ ....F,-,OM'*-.....(A;:;u../Bw..L..l-.-;---"X'--__-:- _

b. Fabricante: MAPRA-'Lld. e Comérçjo de Antenas Itda.

3. CONCLUSÃO

Edital

4. OBSERVAÇÕES

A entidade atende as exiGências técnicas do

ENG9 SRAD

/



.Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL"(Seção I)

F) EMISSORAS REUNIDAS LTDA .. ·

Sábado l' 6121

1.. TRANSMISSOR ( X) NACIONAL ) INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo:~R~D~FwM~-~3~Q~Q~Q~A~ ~ __

b. Fabricante: TELAVO-Ind. e Com. de Equipamentos para

TelecOIDllui cacões Ttda

2. SISTEMA IRRADIANTE (X) NACIONAL INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo: _-.:.B::.;E~C""P"---.:::2",,L"-- _

b. Fabricante: Teel Tele-Eletr6nica Ltda.

3. CONCLUSÃO

Edi tal.

4. OBSERVAÇÕES

A entidade atende as exiaências técnjcas do

/

./
./

ENG9 SRAD :
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G) COMUNICADORA RADIOFONICA DO RIO GRANDE LTDA.

1. TRANSMISSOR ( X) NACIONAL INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo: __...F,""M~-_5","""Q"",O~Q _

b. Fabricante: MTA Eletrônica Industrial Ltda.

2. SISTEMA IRRADIANTE ( X) NACIONAL INTERNACIONAL

a. Tipo e Mode lo: _;;:B;;:E:...;C:.:;P:...---::;2;;:L:.- _

Tee~ Tele-Eletrônica Ltda.b. Fabricante:
-------_----:-'--~---'----:....;..;....~.;;...:.:..:;:,.:.-----

3. CONCLUSÃO

Edital

A entidade atende as exigências técnicas do

4. OBSERVAÇÕES

ENG9 SRAD

MC-Dcntcl
Diretoria Regional do Dentel em Porto Alegre
Seção de Radiodifusão
Setor Jurídico
Processo n' 290uO.007052/88 - 86

Apensos: 29102.001436/88, 29102.001452/88.
29102.001453/88, 29102.001455188, 29102.001459/88,
29102.001462/88 e 29102.001465188.

Assunto: Edital n' 293/88 - Caxiàs do Sul - RS

PARECER SRAD N" 6/89

Ementa: Convocação de interessados na execu
ção c exploração dos serviços de radiodifusão sono
ra em FM, na cidade de Caxias do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.

Acorreram ao chamamento do edital acima mencio
nado as seguintes entidades:

a) Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda

b) Rádio Pérola das Colônias LIda
c) Rádio Difusora Caxiense LIda
d Mil e Dez Radiodifusão LIda
e) Rede Litoral de Emissoras Ltda
f) Emissoras Reunidas LIda
g) Comunicadora Radiofônica do Rio Grande LIda.
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A proponente' RÁDIO ATLANTIDA FM DE CAXIAS DO SUL
LTDA.

tos:

GJ~=~_O~l_~

GJ 02 aOS J
Il 03 e 04

, ~I-----'------'-

instruiu Sua proposta CO~ os seguintes documen

R~quérimento ~iTigido' ao Ministr~da~ Co~uriita
çoes;

atos constitüti~os e eventuais alterações com
a~ respectivas comprovações de arquivamento ou
regi~tro na repartição competente;

.'", .,'

cliusulas exigid~s pela~ alfneas !,b e c LO §

1 9 do art. 14 do RSR;

~ I certidão de Quitação de Tributos Federais, q an
~_~x_-_x_-_x_'__ ' do foro c aso ;

r=-l ,[' relação Anual de Informações Sociais (AAIS) , qu~
~I-__x_-_x_-_x__, do f or o cas o ;

GJl.--"----O9__[

GJ l_O__

Declaração firmada pelos administradores de que:
a) não possui a entidade autorização Bara expIo
Tar o mesmo tipo de se~vi~o, nomunic1pio onde-
se nretend~ instalar a estação e que, ~ão exce
dera os limites fixados no artigQ 12 do Decre=
to-lei n 9 236~ de 28 de fevereiro de '1967"caso
venha a ser contemplada 'com a outorga;

b) nenhum' sócio integra o quadro societário de
, outra executante do mesmo tipo de serviço de ra
diodifus~o, nomunicfpio onde 'se pretende in~t~

lar a estação j nem de outras empresas de radi~
difusão, em municípios diversos, em excesso aos
1imi tes fixados no artigo 12" do ·Decreto-1ei n 't

236,dé 28de fevereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser contemplada com a outorga; -

comprovantes de que a énti'dade possui os recur
50S financeiros exigidos para o empreendimentc;

minuta de alteração contratua:I ou estatu'ãriapa
ra a elevação do capital social, a ser ~urn~~t!

do de mais o valor previsto para o novo serviço,
quando for o caso;



6124 Sábado 1· DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

GJ 13 a 26 I recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

GJ 2~~ I
quadro complementar à proposta, conforme ltem 8

27 e das Condíções do Edítal;

Julho de 1989

[;J x-x-x

GJ 29 a 31

GJ 29 a 30

assentimento privio do Conselho de Segurança Na
cional, quando for o caso;

.'Tova de que os cotistas ou acionistas sao bra
sileiros;

prova de que os diretores ou sócios-gerentes são
brasileiros natos;

GJl15 e 116 [
prova de cumprimento das obrigações
dos diretores;

elei.torais

GJ_....,.;...7_4_I

Certidão dos Cartôrios Distribuidores Cíveis,
Criminais e do de Prvtestos de Títulos dos dire
tores;

declaração dos diretores, de-que nao participam
da direção de outra entidade executante do mes
mo tipo de serviço de radiodifusão a ~ue se re
fere o edital, no município onde se pretende
instalar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusãn, em municípios diversos, em eXCeS
so aos limites fixados no artigo 12 do Decreto~
1 i n 9 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no
exercício de mandato eletivo que lhes assegurem
imunid~de parlamentar, nem exercem carg9 de su
pervisao ou assessoramento na Administração Pu
blica, do qual decorra foro especial.

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES
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A proponente PÁDIO P!;ROIA DAS mLCNIAS LTDA,

tos:

GJI-__O_1 _

GJ_o_2_a_Ds_---'

GJi--i__O=3'--__

GJL..__X_-_X_-_X__

r-l X-X-X [

lB.:J~-

GJL-__O_6--

GJ~__O_7__

GJ~~_-X-~_.

instruiu sua proposta com os seguintes documen

R~querimento dirigido ao Ministro das Comunica
'. oes;

atos constitutivos e eventuais alterações com
as respectivas comprovações de arquivamento ou
regi~tro na repartição competente;

cláusulas exigidas pelas alíneas ~I b e c LO §
19 do art. 14 do R8R;

certidão de Quitação de Tributos Federais. q. Im

do for o caso;

relação Anual de Informações Sociais '(005)', qu~
do for o caso;

Declaração firmada pelos administradores de que:
a) não possui a entidade autorização Bara ex~lo
rar o mesmo tipo de serviço, no municlpio onae~

s~ Rreten~~.insta~ar a estação.e que, não exc~
dera os 11mltes flxados no artlgo 12 do Decre~

to-lei n 9 236, de 28 de fevereiro de ·1967,·caso
venha a ser contemplada com a outorga:

b) nenhum sâcio integra o quadro societário de
outra executante do mesmo tipo de serviço de ra
diodifusão, no município onde 'sepretende in~tã

lar a estação, nem de outras empresas de radiõ
difus'ão, em municípios diversos, em excesso aos
limi tes fixados no artigo 12 do ·Decreto-Iei n~l

236, de 28 de f~vereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser contemplada com a outorga; ~

co.mprbvantes. de que a entidade possui os rpcur
50S financeiros exigidos para o empreendimentc;

minuta de alteração contratual ou estatu'ãriapa
ra a elevação do capital social, a ser ~ument~

do de mais o valor previsto para o novo serviço,
quando for o caso;



6126 Sábado l'

GJ 08

GJ 09 e 10

~ x-x-x

GJ 11 e 12

GJ 11 e 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

recuysos técnicos: indicação dos equipamentos;

quadro complementar à proposta, conforme item 8
das Condições do Edital;

assentimento prévio do Conselho de Segurança Na
cional, quando for o caso;

prova de que os cotistas ou acionistas sao bra
sileiros;

prova de que os diretores ou sócios-gc.entes são
brasileiros natos;

Julho de 1989

~1--=1~9---,e::::...-.:2:...:0,--[
prova de cumprimento das obrigações
dos diretores;

eleitorais

23 a 28 ,[

GJ'--__2_9__

Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis,
Criminais e do de Protestos de Títulos dos dire
tores;

declaração Ú ~ diretores, de que não participam
da direção de outra entidade executante do ~es

mo tipo de serviço de radiodifusão a que se re
fere o edital, no município ànde se pretende
instalar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusã~, em municípios diversos, em exces
so aos limites fixados no artigo.12 do Decreto~

lei n Q 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão no
exercício de mandato eletivo que lhes as~egurem

imunidade parlamentar, nem exercem carg n de su
pervisão ou assessoramento na Administração Pü
blica, do qual decorra foro especial.

QUADRO COMPARP:IVO DAS PROPONENTES



Julho de 1989.

'tos:

GJ__O.;.::l~__

~ 03 a 12

~05,07 e 15

. G2JL...__3_5 _

GJI-o-.,..;2;:::..;6;;......;;;a~3-"'3_[

G:]1-__3:;;...7:....-_

GJ_-::.1,;;;,,8_~_

[~JI-_IJ__a_l_<i_

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A proponente RÂDIO DIFUSORA CAXIENSE LTDA

instruiu sua proposta com os seguintes documen

R~querimento üirigido ao Ministro das Comunica
çoes;

atos constitutivos e eventuais alterações com
as respectivas comprovações de arquivamento ou
registro na repartição competente;

cláusulas exigidas pelas alíneas !' b e c ~o §
19 do art. 14 do RSR;

certidao de Quitação de Tributos Federais, 1 an
do for o caso;

relação Anual de Informações Sociais (RAIS) , qUa:!2
do for o caso;

"~claração firmada pelos administradores de que~

a) não possui a entidade autorização Bara expIo
rar o mesmo tipo de serviço, riomuniclpio onde~

se Bretend~ instalar a estação e que, não exce
dera os limites fixados no artigo 12 do Decre=
to-lei n 9 236, de 28 de fevereiro de '1962,casD
venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum s6cio integra o quadro societirio de
outra executante do mesmo tipo de servi~v de ra
diodifusão, no município onde 'se pretende in~tã

lar a estação, nem de outras empresas de radiõ
difusão, em municípios diversos, em excesso aos
limites fixados no a_tigo 12 do ·Decreto-lei n 9

236, de 28 de fevereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser contemplada com a outorg~, =

comprovantes de que a entidade possui os reCUT

50S financeiros exigidos para o empreendim~ntc;

minuta de alteração contratual ou estatu'âriapa
Ta a elevação do cap.i tal social, a ser ...umentã
úO de mais o valor previsto para o novo servi
quando for o caso;
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GJ__l_9__--J

ClFI x-x-x
~L-__~_~

recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

quadro complementar à proposta, conforme ítem 8
das Condições do Edital;

assentimento prévio do Conselho de Segurança Na
cional, quando for o caso;

Julho àe 1989,

~I
prova de que os cotistas ou acionistBs sao
sileiros;

bra

~I 43 a 45 l prova de que os diretores ou sôcios-gerentes são
brasileiros natos'

GJ_"",,8.=..1......;a=-...;8;;....4=--(
prova de cumprimento das obrigações
dos diretores;

eleitoraIS

GJ__4_9_a_8_0~ Certidão dos Cartôrios Distribuidores
Criminais e do de Protestos de Títulos
tores;

Cíveis,
dos diTe

GJ 88_J
declaração dos diretores, de que nao participam
da direção de outra entidade executante do mes
mo tipo de serviço de radiodifusão a que se Te
fere o edital, no município onde se pretende
inst~lar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusãb, em municípios diversos, em exces
50 aos limites fixados no artigo 12 do Decreto~

lei n 9 236/67, caso a proponente v~nha ~ ser
contemplada com a outorga e que não estão no
exercício de mandato eletivo que lhes as~egurcm

imunidade parla~entar, nem exercem cargo de su
'pervisão ou assessoramento na Administração Pü
blica, do q~a1 decúrra foro especial.

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES
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tos:

~ 01 e 02

~ 04 a 08

~ 05 e 06

(;] 0_9__

[iJl-~_1_0__

GJL....__1.e-1__

A proponente MIL E DEZ RADIODIfUSÃO LTDA.

instruiu sua proposta com os seguintes documen

R~querimento dirigido ao Ministro das Comunica
çoes;

atos constitutivos e eventuais alterações com
as respectivas comprovações de arquivamento ou
regi~tro na repartj~ão competente;

cláusulas exigidas pelas alíneas ~, b e c LO §

1 9 do art. 14 do RSR;

certidão õe Quitação de Tributos Federais, q an
do for o caso;

relação Anual de Informações Sociais (RAIS)', qu~
do for o casoi

Declaração firmada pelos administradores de que:
a) não possui.a entidade.~utofizaçã~Ba!a ex~l~
rar o mesmo t~po de serv~ço, no mun~c~plO onde
se nretend& instalar a estação e que, n=~ exce
dera os limites fixados no artigo 12 do Decre=
to-lei n 9 236, de 28 de fevereiro de '1967"caso
venha a ser contemplada com a outorga; ,

b) nenhum sócio intenra o quadro societário de
outra executante do mesmo tipo de serviço de ra
diodifusão, no município onde se' pretende ::'.l:;tâ
lar a estação, nem de outras empresas de radiõ
difusão, em municípios diversos, em excesso aos
limites fixados no artigo 12 do ,Decreto-lei n Q

236, de 28 de fevereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser contemplada com a outorga; ~

GJ [,comprovantes de que a entidade possui os recur

F1 12 e 13 5 )5 financeiros exigidos para o empreendimentc i.1.---__

14 a ~~ I
minuta de alteração contratual ou estatu'âriapa
ra ~ elevação do capital social, a ser ~ument~

do de mais o valor previsto para o novo serviçõQ
quando for o caso;
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G1__l_7__-l
recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

34e35~1
quadro complementar ã proposta, conforme item 8
das Condições do Edital;

assentimento prévio do Conselho de Seg_rança Na
cional, quando for o caso;

prova de que os cotistas ou acionistas sao bra
sileiros;

prova de que os diretores ou sócios-gerentes sao
brasileiros natos;

declaração dos diretores, de que nao participam
da direção de outra entidade executante do mes
mo tipo de serviço de radiodifusão a que se re
fere o edital, no município onde se p~~tende

instalar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusã~, em municípios diversos, em exces
50 aos limites fixados no artigo 12 do Decreto~

lei n 9 236/67, caso a proponente venha a ser
conte~p~ada com a out~rga e que não estão no
exerC1ClO de mandato eletivo que lhes as~egurem

imun~d~de parlamentar, nem exercem cargo de su
pe:vlsao ou assessoramento na Administração Pü
bllca, do qual decorra foro especial.

Cíveis,
dos dire

eleitorais

~ertidão dos Cart6rios Distribuidores
Criminais e do de Protestos de Títulos
tore's;

prova de cumprimento das obrigações
dos diretores;

GJ x-x-x

GJ 20 e 21

GJ 21

GJ 36 e 37

GJ 24 a 29

GJ 30

QUADRO COMPARATIVO DAS PROPONENTES

OFÍCIO N' 8S2/PAE4
Em 3 de outubro de 1988

Do: Chefe da Seção de Radiodifusão DR/PAE.
Eudereço: Rua Duque de Caxias, 1.297 - Porto Ale-

gre.
Ao: Sr. Diretor do Jornal Correio do Povo.
Assunto: Solicitação(faz)

5r. Diretor:

Pelo presellte informamos a V. S' que foi publicado
no Diário Oficial da União de 21 de setembro de 1988,
o Edital n° 293/88 referente a exploração do Serviço
de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada na
cidade de Caxias do Sul.

Outrossim, comunicamos que o prazo para a entrega
das propostas, nesta Diretoria Regional, instruídas com

a documentação exigida pelo Edital, terá início no dia
6 dc novembro/88 e término no dia 21 de uovembro
de 1988.

Desta forma, solicitamos a V. 5' a gentileza de divul
gar o Edital n' 293/88 no jornal dessa Empresa.

Cordialmente. - Yapir Marotta, Diretor Regional
PI delegação. - Maria Tereza Fernandes, Chefe da
SRAD.

OFÍCIO N' 8S3/PAE4
Em 3 de outubro de 1988

Do: Chefe da Seção de Radiodifusão DRlPAE.
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1.297 - Porto Ale

gre.
Ao: Sr. Diretor do Jornal Zero Hora.
Assunto: Solicitação(faz)

Sr. Diretor:

Pelo presente informamos a V. S' que foi publicado
no Diário Oficial da União de 21 de setembro de 1988,
o Edital n' 293/88 referente a exploração do Serviço
de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada na
cidade de Caxias do Sul.

Outrossim, comunicamos que o prazo para a entrega
das propostas, nesta Diretoria Regional, instruídas com
a documentação exigida pelo Edital. terá início uo dia
6 de novembro/88 o término no dia 21 de novembro
de 1988.

Desta forma, solicitamos a V. 5' a gentileza de divul
gar o Edital n' 293/88 no jornal dessa Empresa.

Cordialmente. - Yapir Marotta, Diretor Regional
PI delegação. - Maria Tereza Fernandes, Chefe da·
5RAD.•
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T E R h O D E A P E N S A ç Ã O

PROCESSO Nr 29000.007052/88

A (s) proposta (s) entregue (s) nesta Diretoria
Regional f~ra~ numera?as ?a seguinte maneira~ observada a da
de apresen!;açao.

PROPOSTA N9 2 - RAnIO ATLÂNTIDA FM DE CAXIAS DO .SUL LTDA

apresentada em 17 de NOVEMBRO de 298__8_, tendo

sido protocolizada 80b •• 9 2'9102 001436/88
i

PROPOSTA Nr 2 - RADIO ptROLA DAS COLÔNIAS LTDA

apreBentada em~de NOVEMBRO de 298__8_, tendo

sido pro toco Zizada sob 'N9 29102.001452/88

PROPOSTA Nr 3 - RADIO DIFUSORA CAXIENSE LTDA

apresentada em 21de NOVEMBRO de 298__8_, tendo

sido protocolizada sob N9 29102.001453/88

PROPOSTA N9 4 - MIL E DEZ RADIODIFUSÃO LTDA

anresentada em~de NOVEMBRO de 198__B_~ tendoÜ

sido protocolizada sob Np 29102.001455/88

PROPOSTA N9 5 - REDE LITORAL DE EMISSORAS LTDA

apresentada em~de NOVEMBRO de 198~, tendo

sido protocolizapa sob N9 29102.001459/88

PROPOSTA N9 6 - EMISSORAS REUNIDAS LTDA

a~re8entada em~de NOVEMBRO de 298 8 ~ tendo

sido protocolizada sob N? 29102.001462/88

Nesta dQta~ apensei ao presente processo a a~

referidas propostas, que passaram a fazer parte integl~ante do

mesmo, até a ocasião da outorga,

E, para constar, lavrei o presente termo~ que

vai por mim assinado,

PORTO ALEGRE 21.11. 88

CHEFE DA RADJODIFU,r;JÃO.·
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T E R M O D E A P E N S A ç Ã O

PROCESSO N9 29000.007052/88

Julho de 1989
>

A (s) proposta (s) entregue (8)
RegionaZ foram numeranas ?a seguinte maneira~

de apresentação.

If • t .nesta f D7.-re or7.-a
obsero/ada a da

PROPOSTA N9 Z
COMUNICADORA RADIOFONICA DO RIO GRANDE L'l'DA-

apresentada ém 21 de NOVEMBRO de Z988
~ tendo

sido protocolizada sob N9 2,9102.001465(88
V

PROPOSTA N9 2 -
apresentada em de de 198 .> tendo--
sido protocoUzada sob N9

PROPOSTA N9 3 -
c'Iresentada em de i1.e 198 ~ tendo--
sido protocolizada 80b NQ

PROPOSTA N9 4 -
anresentada em de de Z98 , tené'o--
sido protocoZizada sob Ni?

PROPOSTA flfl9 5 -
apresentada em de de 1.98

~
tendo-- --

sido protocolizada sob N9

PROPOSTA N9 6 -
anresentada em de de 7..98

~ tend.o

sido protocolizada sob N9

Nesta data~ apensei ao presente processo a (as)

referidas propostas. que passaram a fazer parte integrante do

mesmo. até a ocasião da outorga.

E. para constar. lavrei o presente termo, que

vai por mim assinado.

PORTO ALEGRE 21.11. 88

CHEFE DA RADIODIFUSÃO
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B) RÂDIO pEROLA DAS COLONIAS LTDA.

Sábado P 6133

1. TRANSMISSOR ( X) NACIONAL ) INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo: __S_I_-_F_-_5 _

b. Fabricante: WTK- Telecomunicações Ltda.

2. SISTEMA IRRADIANTE ( X) NACIONAL ) INTERNACIC ~AL

a. Tipo ~ Modelo: FMA-4---------------------
b. Fabricante: MAPRA Ine'!.. e Comércio de Antenas r.tda

3. CONCLUSÃO

Edital.

4. OBSERVAÇÕES

A entidade atende as exigências técnicas do

ENG9 SRAD

7



6134 Sábado 1" DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

c) RÂDIO DIFUSORA CAXIENSE LTDA.

Julho de 1989,

1. TRANSMISSOR ( X) NACIONAL ) INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo: __F_M_-_l_O_O;,..O_-..,;E::;.... _

b. Fabricante: Lys Electronic Ltda.

2. SISTEMA IRPADIANTE ( X) NACIONAL } INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo: F_MA_-_1 -------

b. Fabricante: MAPRA- Ind. e Comércio de Antenas Ltda.

3. CONCLUSÃO

Edital.

4. OBSERVAÇÕES

A entidade atende as exig~ncias técnicas do

ENG9 SRAD
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D) MIL E DEZ RADIODIFUSÃO LTDA.

1. TRANSMISSOR ( xl NACIONAL INTERNACIONAL

a. Tipo e Modelo: _..;;.S_I_--:F:..:Mc.:.U=.--=.B _

b. Fabricante: WTK-TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

2. SISTEMA IRRADIANTE ( X) NACIONAL INTERNACIONJí,L

FMA-2a. Tipo e Modelo:---------------------
b. Fabricante: MAPRA~ Ind. e Comércio de Antenas Ltda,

3. CONCLUSÃO

Edital

4. OBSERVAÇÕES

A entidade atende as exigências técnicas do

ENG9 SRAD
\

Ilmo. SI. Diretor Regional do Dentel
Porto Alegre

Ref.: Processo n' 1.436/88
Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul LIDA., empre

sa com sede na cidade de Caxias do Sul-RS, vem à
presença de V. S-., em aditamento ao requerimento
protocolado sob o número acima, requerer a juntada
da declaração anexa.

N.T.
P.D.
Porto Alegre, 5 de dezembro de 1988. - Rádio Atlân·

tida FM de Caxias do Snl LTDA.

DECLARAÇÃO

OS cotistas da Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul
LIDA. declaram que os sócios-gerentes da entidade

deverão ser brasileiros natos, apesar de 11 ConstihJi'1ão
Federal reconhecer aos brasileiros natuTlJlizados
mais de dez anos a mesma faculdade.

Porto Alegre, 2 de dezembro de 1.983..
rotsky - Marcos Ramos nVo:l§!:Ú[~ - §cFi'iUO
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n'Jkt..
1.,!·1[jf,~.lTR(j r~M~HmAL U[ RA[)10[)lnJ~:;~lO

i:..N I 1t.h1IH:. S !:. tntt.iSOI<.:tS POI~ COTISTt1S. AC1(I(n~nAS ou DUUGlNTES
Lvi bl!, 011 ,\CH,'dSTH E"Ol! DIfiIGéNT~: JAYME SIRO.r.SKX.··

EN r 1DtlLJE •• ~ ••••••••• : Tv COLIGf'1DAS DE SAtHt1 CATAr~ IN(i Sir;
CGC .....•........ __ .:. 9~.645.029/000i-95

TIPO .....• __ : 30(IED~DE AN0NIMA
1".l';L C0TA~, nu ';t': OtH).: ~L00

V~'d " !;COES 1~1~J:::I~[:I~ •• : 0.00-
úIRIGLN1E •.•....•.•• : SIM

l:-rtlSSORAS

r"r(O"IXO i':~[lHJEr-H:IH CAr~';L SEltVICO

Julho de 1989

Z'T'876J

MOkE

03- TV BlcUMENAU - se

LOCALIDADE

c;nDASTR0 NACIONAL DE RA[}IO[)lFUG~O

Er~liU~atS E LMI5S0RAS POR COTISTAS, ACIONISTAS OU DIRIGE~TES

COTISTA ou ACIONISTA E-OU DIRIGENTE: JAYME SIROTSK~'

ENTIÚAD~ : RADIO EDUCADORA LTDA
CGC .•••••.•.•...•.•. : 91.904.029/000i-53
TiPO : SOCIEDADE LIMITADA
\,,';,L COTAS Ou AC ORO.: 109.200.00
V;'L{j~ AC.OeS Pl~El-E:R_.: 0.00
UIRIGLNTE ......•.... : SI~

EMISSOR"'S
PRE~lXO FREbUENCIA CANAL SERVICO PROCUll.

1 :J4u

liORE

OMR C''NOAS - Il S

COTISTA OU ACIONlbTA E-OU
(NT lú(üJE •••••..• _.•• :
CGC •••••••• __ •• - •••• :
T !P0 _ •••• _ •• _ ••••• _ • :
VAL C;Of~S ou ~c 0kO.:
VAL0R ACOES PRE~ER .. ~

úlRlGUHE :

DIRIGENTE: JAYME SIROTSKY
T~LEVlSAO GAUCliA S/A
92.735.87710001-49
soe 1EDÇ,úE ANOrHM(',

211.949.850.00
0.00

SIM
[MIS50RAS

p~~~ rxo I--RLull!:::HLI'; CHNAL Sfl<t.nCO LOCALIOr;úE rJi DeUI;'

12 TV

LOCALIDADE

CAOhSlr<.ü. tU~ClúNAL OE RADrOOJFUSAO
Er'llUA~ES.l tMISSORAS POk COTIS1AS, ACIONISTAS OU Dll~IG[NTES

COTISTA ou M:lúrUUA [-OU úIRIGEtHE: JAYME SIROI.Sli:.:k
ENTIDADE ..........•• : TELEVISAO IMEN8UI S/A
CGc •.•••....•..•.... : 9S.'17.909/000i-19
TIPO ••..••.....••••• : SOCIEDADE ANONIMA
VAL COTAS ou AC ORO.: 5.244.000.00
VALUR ACOcS PkEFtR •• : 0.00
DIRIGENTE •..•.•••••• : SIM

EMISSORAS
PkErJXO FREGUENCIFo CFoNHL SERVICO PROCURo

,,1.11 I', ".

l.~rd)r'ÓII~v f,nCluW;L LiL. r{t1üj~J!;jllltil;0

,~'lllú;IJL;.J !.:. L:1lSS01<{1:~ 1)1)!{ COT!~jTr~~I. ,;ClCirnblt'-IS ou lJ(HJLJL~lJll,.,::;

.h .lU ACIOIHbTA ·[··OU lJl_1GCN1[: J"'YME SIIHUSJ(.Y
,era IDi,U[ ••••••••.•••-: . h~ t~LJ I (. GF1UCII(i fL' n
CGc .....•..••••..... : V0.721.994/000'-2B
IIP~ .••••••••••••• __ : SOCIEDADE AtJONIMA
VAL Cül~~ 0lJ ~f: 0~LJ.: 12.961.315.00
\.lt\II~11 (,C(JL;; iJIH-.TL:H .• : 0.r(;ü
lilíilGUH[ •.•.....••• : SIM

LM I Sbor~ ~\S

l"'~Lr.[);o H·<LlltlL!·iCl,·t (,(\fU,1 ~,r:kl,.lICO

:.: 1 r: ...= ~. [j

Z 1 [ü~-,\1

':~[H~~l

1::, 'Ô ~~

U'li~

60200

P01HO e,LUJ1~f:: r~Ú

~ORTO ALeGRE - RS
PORTO ALEGRE RS

L:~UA~;l~O r~~C10NAL DE knUI001~'lJSAO

t:.:1rl;jt1::JI.~ L ~ nlS::"\ilir1';) i~(lf< COT'[SrAS, Acri::"~]STI:.'3 ou IJTh:lú;../~TCS

.:"011Llt-. ·)u rlClúN1STf\ [-'OU OlklGENTE: JAYME. SrRO_l~lLí---

[r.~ ~~·,MuL~. ~'."'" _.: I~MOIO A.TLt~/<1DIDA r:M DE FL_ORiM!OP0L1S LTDr"1
CG( ••••.••••• ~~~~ •. ~: t1J.15b.J37/00';ji··7C
'r Ipl). •••.••••• ~ ~ •••• ; S0Clf.l.Jf=tOE LIMtTADA
V;,l COTh:.J (lU Me ORD.: ~1.8"'0.00

Vh: _·K ':'Cljl':'S I~REI cr(~.; 0.00
OlidGUH[ .•• ~ ~ •. _ ~. ~': SlM

Et'l15~)üRAS

~ .<t::.~ L>:\., FRt.'~l.Jt:..t~l·ll; CHr~I;L Slk')lCO

265 f"M FLORIANDPOL1S - se
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,-.vk [
LMl;;I~111(0 N~CIOHAL DE RAüIOD1~ll~IAO

t..l.fi(;t.GCS t l:rIJ:i';30Rt-;S PQk C.O"fHiU;S. ACIONI~3'({'l~ \lu [JII~i\:,\':tlTI:·.::"

b011SJ~ Ou AC1.0Nlbrr. (-OU DIRIG[~T[: JAYME SIROTSKY
. ENi~DAC.E •.... v ••• - •• : HhúlO ATL(1NTIOA r-f"1 DE P(4S~:;0 FUNDi.) L..ll)l;

CGC .... _.. __ .. __ . __ .: 91. 'i04. 00" 10001- 0~
TIP0 ••.... __ _.: S0CIEDGDE l.IMITADA
VAi... COl r\G ou i,L: ORD _: 54.600. 0\i
I..'AL úr< (1C0L S I) 1< El: t'.l-< •• ; 0 ~ 00
tJl~;Gl.·r~Tt:_••••.••••• : SIM

l,MlSS(;I{H~;

t=lil.l- [},-; r·IH.. ~:iljE.rKl{, L;{,NAL ~t:r.:'HCO
Pl<ocur~ •

Sih;::vdOJ l~' 6137
-~

':.IJ::Jí.J\j

:lvt<L

í-:"\ PriSSO FUNDO

l t~,lJr<:;lH(J r-1i-;(.IONi\L (i[ i{A[ilOl.)Ir--U~;A0

t.f~lll.'r·ol.. L.;';' E. !.;,111:J;-lv!\t,S POI~ c.;n lSl~ At:lONJSTAS ou Dli<lGErnt.::S
C:vll~;'; uLl HC10rH~;rr'1 C'VU 01í<lGfHTE: Jfn'ME SIRO.I~'í..

EtlTI[.t'il.'[·:._, ; Rt=.DIO ATLANTTDh I::"M DE' 131~f\SlLIH LTor,
CGC .•. _ .. _.. 0 : 11.:12.709/0001.-03
Tl~0 : S0CIEúAOE LIMITADA
1~'r",L COlA::" 1'}11 111:: CJr:D.: ~·1.,~,00.00

\h;l.V\( r1\,;Oi::.S I)RE.FEl-{ •• : 0.00
Llf.<llllN1E : SIM

Llil:....SOfa1S
PRI~fUJ.J FI~t(Jtl1;- HL. J h C,"1I~t1L SERVICO PROCUi~.

IJ3l00 229 Fl'\ 81!ASILlA - DF

l'IORI.
I "1I,·,:,fl·;/ iU,l.10Ulll or fU11lrúnTnJ~irtO

'"." I l' li 'I l, 1,11"111' 1.,\, ,111'11.1111111;,

t.t1l.'t;~)fl~,-' ("1l.1VNrll. Dl r(hlJl'úIJLI-'hf'P)
.r~llIJl\l.~L~, l 1:.Ml~~l0iH1:) Il(Jl~ COflSft\S. (,L[(jrnSl()~3 ·)u lJ{[Cll;{":llTi~_:~

lIi vU (\Cl~)t~nJ1t'-\ [-OU LJIRIGLnTE: Jt)'(hJ:.:.. SlROrSKY
[r~rIO/WE•••••••••• _.: l~t",lJI0 rifLhNTfO t", lM UI.:: POI~TO tiLE[jI~F Lllh-i
C(}C •.• ~ •••••..••.... : 11.112.i'~fj/0001<~1

TIPO •••••• _••••••••• : SOCIED~DE LIMITADA
l.'~;l C\·!1t"1~ 011 t"lL (q-<lJ.: ::;j,t.600.01J
IJAu)R ~1C()LS l'.H::FLP.~:: 0.00
l)lRIGUHl ....•... _. _, 'dM

LMlS~;ORAS

r'l'\l:.f 1),,-, F kl::.LlULtK 1'; Ct;Nr'lL. S~I~~)1CO

'/4. -0 2.31. 1- M POHfU AL~Gl~~ _. R5

LOCALlDHD~

LI",!!r""; 1h\} l'ü:,L 10i~(,L l,e RI-;OI0úJ ~'"US(\0

Lr~1 Jl.}t"1IiL~j L l.MI'j~~.'':I''·'S f'iJti l:úrr5TAS, t1CIONlST(~~':; ou !JHil\A~rJTl:::..)
Lvll~I'A OLf A(:rUNJ~lA L-OU {)lkIGlNTE: JAYME SlR01SKY

(r,T l[)I;OE ..•.....•.•• ; I~HDl(l ATL.AIHID h I-"M DE PELOTAS L 11111
CGC .••.••..•.... ~ : 91.903.963/00~1-~0

Tr~0 ... ~ ... .. ~ ; SOCIEDAOE LIMrJADA
VAL COlAS OU A( 0~O.: 54.600.00
VAL~R ~COES PREFER .. : 0.00
DIRI(!L~T[~ : SiM

ErHSSORAS
rKI:FIXO Fl~l:.IiUE.(il:lH CANPü. SEI<VICO

L 1057:; 237

L,)Il)AL; I f«) t~AC.10t-lAL DE RAO I 00.r F USAO
~ln lDr,úES L: LMlSS0RA~:: I)OR COTISTAS, ACIONISTAS ou DI1~lGErHES

Liill L lA ÚU ~'\CIÚNISTA E-OU
• ErITlI)(,DE •••••••••••• :

CGC ••••••••••• ;--••••• :
TIPO ••••.•••••.• _... :
VAL COTAL OU AC ORO.:
VALOR ACO~S PREF~R .. '
OIRIGENTE ..... ••• '

DIRIGENTE: JêYME SIR0TSKX
ROS TV DE FLORIANOPOLIS S/A
11.112.746/0001-03
S0CIEDADE ANONIMA

22.2ii .. 2~0_00
0.00

oIí1
EMISSORAS

~~ltIXO ~R[GUENCIA CANAL SERVICO LOCMLIDADE

ZYIJ163 TV FLORIANOPOLIS - se
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C~I.J:;~TkO t~~CLON~L D€ ~~(110[)IFl!S~0

E:.. 1 Il)HUt.~ l LM:~::,("I~I:IS IJCd~' COfIS1.";::'. I'iC[()rH'3Tt'.'S (oIJ U.i.I<IGEI'.Ti:.:..
L0:1STA 0U ACI0NI51A [··OU DIHIGENTE: MARCOS RAMON DVOSKIM·

ErHIDriDE ••••••••••• _: Tl::LEIJIS'-:loj I;LTO URUGU/1I s/.;
CGC .... __ ...•..•.... : 8~.424.ii3/0001·-28

r {íj,:,_ ••• __ ••••••••• _: -::;Ol~It:DI;~_)E HNíJNIM~·1

V~l COTAS 0u AC v~~_: ~.202.800_00

VA~vk ~COfS PREFER .. : 0.00
0IRIGENTE ••••••••••• : 5]ri

CM1~,~;ORP.S

P~EFJX0 1:1~(~UENC1H C~r~~L S(I~VICO PJ~OCUI~ •
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TV ERECHIM - RS

~... C~··I(jH~.-ff{0 f~ACIONI"L [iE RAfJI 1JüIFUSA0
ErlTIDADEb E ~MI~L0RAS POR COTISTAS, ACI0rlIST~S OU DIRIGeNTES

COTl~TA ou ~CIO~IST~ [-OU DlRIGENTE; MARCOS ~AMON nVOSI(IN
Er~TIOADE •••••••••.•• : 1~8S EMI~R[GA CAT~kINEN5E DE C0MUNICAC0ES L1G~

CGc .••.•••• _. __ ••.•• : 83.84'LEll1/0001·-04
Tlt"'v ••• ~ •.••••.••••• ; SOC;lEDADr.: L.IMIT(10~1

V~L C~l~S 0U ~c 0kO.; 4.~00.000.00

V~L~R AC()~S PI~E~ER •• : 0.00
DlkIGENTE: ••••••••••• : 'SIM

1~r11SS0R';S

l-'l"(Lr·l1-.v f H1:: .... , LPLl;:' L~;Hi:';t ~Ei·('.11C0

Z 11.,/37

::: fúll&
('",:'RE

CHAPi::C0 - se
8 LUMEr~t1U - se

LOCALIDI\DE

L,i'1I.Jl~::" (1-< o a: < 'I üN(1.L OE t{Ar)] OOIFu:::;AO
~1~rl0~úlb l_ LMIS!~úR~S paI, COIISTAS. ACJONISTAS ou DIRIGEt~l·E~

L0Tl~,·;";; vU '::;C10NI~T'; [--OU [)l~ lGlNTE: MARCOS RAnON DVOSKIN
l.:hT10HL>E ••••••••.••• ; lú;úIú Pi-df~CESA LTD/;
CGL .... _ .........••• : 84.Y42.036/0001-84
lIP0 .....•••••...... : SOCIEDADE LIMIT~DA

'J("L COlnb 0u ç'~c. Of<Ü.; 27.1.25.00
v~L0R ACOES PREf-ER .• : 0.00
úlRIGfNTE : SIM

EMlSS0RAS
P~EFl~0 FRE~UEr~CIA LGr~~L SERVIC0 pr-tOCUR.

ZlJ771
21D780 239

OMR
FM

LAGES - se
LAGES - se

Locr;L"[ l".JriO[

l ...th·.~l11{il 11;,,( {l'lh"".,' nc R(,tHCtlllf'llf.í,CI
"':"II,! 111', ,., II 10/ 1,1 I"'tl! .,.h

lodIH.t!'II~~' ru,1.10N?1. lJ[ \,(,Ull'!J11 L/S{lIj
L;~' l\>"'\IL~, I. \.t\\:;~)(jHI\~~ PuH L.\)\ t';,l·"·'~:"'.... r,ll{Jttl~';'II·'o~ üU Oll<lGU,)[S

JTl~l~ OlJ AC10~ltIT~ L-OLI L)l~lG[,NT[: MANCOS RAMON [)VúSKIN
, t.~ll1)F-ilJt ~ COMf-'llNliU1 Lt"'U11<Jr~I:.HSI:::' i)E RADI0 E 1 Ld':l)l',.;1'1 ()

c.~c. .•....... o ••••••• : fl:-.~,11.61.?/000i-08

li~0 ...••.........•. : !i0CIEDADf ANOrJl~A

~~L COlAS Oll ~[; OI~U.: 0.00
1,.'':'LvR ,;(;Ü[S I-'RI:YC){ •. : ~."'0

(,rí\lGEtHE ••••••..••• : ~dM

CMl t,ÚOR,;S
~i~F !(,,0 FI~l::Gl.I[rH~lt1 CAtH;L !:...... i,:I.JICO

- 'JKl

TV .10 H-tt,,'ILL[ ~ se

'_t,L.';'_,IRo,) f.,:.CJ.(JtU'lt. DI.::: fU~OlOnIFUErlO

LI,I [L.'l',LJL.~ c i:~r'll';;S')I~;"'~o 1'\Jh-: C0rI~;r,;~~, ,;ClUHl::3T~;:; 0U DIltIij[rilt::..::.
_0rl~-A 00 ~l10~lSlA [··OU D:~]GLNTL: MARCOS RAMON DVOSKIH

~~T~DA0( .....•...... : ~~~lv PIOr~E11~A 5'fERE0 LTD~

:GL 4 •••••• ~

i :P C .. ~ ••..•. ~ ••. __ . =

~~L (vT~S ou AC 0~U_:

~~L'.·~ ~CO~S 1)~~FEk .. :
['I~IGLtJT[ ••••••••••• :

'(j ....14:J.6Ei7 /000i-O~)6

SOCIEG~DE i_IM1T~DI~

6Wj. r,}~h) ••)0

0.00
SIM

LMlS::,VRri.S
,=- [{li: ~ \-v F\{~·.\f\1l..:.j~C tt1 '.'-,11A.l St.R\.LIC0 PR(:CU\~ •

11:20 PORTO ALEGRE - R8

LOCALIOi-;O[:

C"\'-',,~,·J?\) r~t">C10r~r.. l li[ Ni-;Ol,)[)lf-u:::.r.O
L/,l![jt'1i:"L~S L. Lr11~·,::'0Ia,S I'úl': 1>:,T!;.o,';~j, t,Clürfro.i'fli:':' <Jl1 [)lF:i(j[t~li:.:::'

~ITlS7,; ;~IU t·,C1(mI~llfl [··OU úlR1GLf~TE: M/~RCOS RAMON DVOSKIN
[~jTiúA(j(.o .•• o_.".'= 1~":;I)[O ATLANTI[l{\ FM DE SMH{, C['~UZ LT0r,
(~C ••••••....• o ••••• ~ c(i.1il::;().177/0<J0t-G0
Ta"j .•• _ ....••.•...• : SOCIElJADt: LJ.MITAU;:'
y~L COlAS OU Ae ORO.; 22.000.00
VHL0R AC0~S rREFcR .. ~ 0.00
úlRlúLt'lTE ••.•••••••• : ~ill"'!

E:MISB0RAS
':'KL:f .. }.,\" !-Rt:0iUl:t-1LIA C~f~I;L 5lRV!CCo PI~OCUF.

~ M lI.":' i 227 cM S~t~lA CRUZ DO SUL - RS
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C~IOASTkO NACIOI~AL DE R~D10GIFUSA0

E~TI0AD[S E EMISSORAS PuR ~0TlSr~S, ACrOtJI5TAS ou DIRIGEriTC8
__ uT1ST n ou ,;C10N1ST;; E-OU OH:1GCNTE: MAI.COS KHMON DV.Q$õIN

ENTIDAGl : TELEVISAO GAUCHA S/~

CGC .••. _.•••.... 0 ••• ; y2.1'3~~.87:'!,)001-,19

TIPO ......••.....••. : SOCI~OADE ANONIMA
VAL COTAS ou AC ORO.: 0.00
VALOR ACOeS PREFER •• ~ 0.00
DIRIGENTE ...•....... : SIM

E(llSS0r.:A~;

?~EF]Áú t"HEGULNCIA CAr~~L S~RVICO F'l~I)CUR •

ZY8614 i2 TV PORTO ALEGRE - RS

v - Elécrcich; Snd81

Art. 17. A sociedade terá seu exercício findo em
31 de dezembro de cada ano.

Art. 18. Os lucros em balanço, depois de fdtas
depreciações, provisões ou outros reajustes ~1:;g2Ji~, serdo
distribuídos aos sócios, proporcionalmente ao

de cada um, ou transferidos para !i re,ervn e:~f;,:~~'.:~~"
Art. 19. Os prejuízos ewntua!menl>" v

serão contabilizados em conta própria, piE:l cümp"I!'
sação com lucros futuros I mas após ~ anos wln 
poderão ser contrabalançados.

Art. 11. A sociedade será administrada
os sócios, a quern caberão todos os M():;

Art. 12. -Os a.dministradore~, deveruo:"c.~r h(<l(~]li].nro':~,

natos e sua posse somente se dar~L mediante Pi\.~VL::1 LlPi'(i'

vação pelo Ministêrio das C01nl!niGaçõe~;.

Art. 13. Os sócios podenio "d'luirir.
rar~ hipotecar. ceder Ou corapromete:['~ ~_flh

forma. bens ou direitos reais. bçm conlO contr;lnr t;m
préstimos com qualquer estabelecimento bu.ncdrio 1)11.

de financiamento.
Art. 14. Os sócios gerentes, mcdi:.i1ntc assinatllfc

em conjunto, poderão constituir procurador com poder
específico de administração_

Art. 15. A título de remun~raç"0"pro L.bole-·. c,'
berá aos sócios uma remuneraç;lo mensal 1 por :Jmbc'~,

estipulada, cujo "qllantum" sen1 escritL\rado OH t::lmtél
Despesas Gerais ou intitulação sllbsidiâria.

Art. 16. A representação da sociedade. em juíZ0
ou fora dele. caberá a ambos os sócios.

VI - Ceçsão 011 'fE'-@lI!lSIGHo'3ntcns ~(I; CiG~~

Ar!. 20_ O sócio que pretend~r transferi.- "iU"

de capital, ou partc dela. deverá comunicar. n.-.,- ,0,-O',-;i1 n
ao outro titular, mencionando no ey.]peélie'nte
pretendido. com a antecedéncia de
deliberar sobre a aqui5ição_

Art. 21. O preço das cotas ofcreddas, em nenhum
caso, poderá ser superior ao re,ult"do do alivo líquido
patrimonial, servindo como fundalnentu pura o cálculo
do último balanço encerrado, dele e:fcillindo-,e,,'; de
preciações, previsões legais. bem como quabqu,'f ".di-
cionais, a título de fundo de comércio o~ 1~cm3 "eo-
santes. .

Art. 22. Findo O prazo estabelecido na c1ãus;u18 20
e não tendo o sócio se manifet~tado, :Jl eessdo
ser efetivada depois de sua aprovação pdo 1\1"111';1,5rI0
das Comunicaçóes.

VIr - Retim!ll1 !J® §-6d@

Art. 23. O sócio que desejar se desligar da Lüd,,
dade deverá, previamente, inform"r ao rcmancsC';TIlc,
por escrito, com a antecedência. de 39 dias, apurando-se
os seus haveres com base no ultimo balrmco s·ob QS

condições previstas na cláusula 21. ~

Art. 24. Os haveres do sócio retirante ,..cr;;o
em 12 prestações mensais sucessivas, COnI.gICi"sm'3i1,:ca
riamente pela variação da OTN, ou seu s"c,edàn,:o,
sem juros, vencendo a primeira 39 dias após n
zação de respectiva alteração de,contraio.

Art. 25. Os atos previstos !lOS !lrl:Jg(l5 ,,:\J li ,~'l [iE'V'c:m

observar, rigorosamente, o que a cJ""st!!c: i'O

FM, para Caxias do Sul, tendo cumprido todas as exi
gências para tal fim, conforme documentação anexa.

N. Termos
P. Deferimento
Caxias do Sul, 18 de novembro de 1988. - Mauro

de Oliveira Pezzi.

RÁDIO PÉROLA DAS COLÓNIAS LTDA

Mauro de Oliveira Pezzi, brasileiro, desquitado, grá
fico. residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS.
à rua Tobias Barreto. n' 1700, portador da Carteira
de Identidade n'l 8009083241 expedida pelo Serviço de
Scgurança Pública e inscrito no CIC sob n'
164.322.660-68.

Paulo José Caselani. brasileiro, casado, economista,
residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, à
avo Rio Branco, n" 2315, portador da Carteira de Identi
dade n' 1014904955 e inscrito no CIC sob n"
147.366.670-87. •

Resolvem de comum e mútuo acordo instituir uma
sociedade por cotas de responsabilidade limitada - co
mo efetivamente o fazem - mediante as condições e
cláusulas a seguir:

I - Tipo, Fins, Sede e Foro

Art. I" A sociedade será por cotas de rcsponsa
bilidade limitada nos termos do Decreto n' 3_708. de
10 de janeiro de 1919.

Art. 2' A Sociedade não poderá ter participação
em outras empresas ou a elas se associar.

Art. 3'> A sociedade terá por objeto a exploração
dos serviços de Rádiodifusão.

Ar!. 4' A sociedade terá slia sede e foro nesta cida
de de Caxias do Sul-RS.

111 - Capital, Integralização e
Responsabilidade dos S6cios

Art. 7' O Capital Social é de Cz$ 1.250.000,00
(hum milhão, duzentos e cinqüenta mil cruzados), assim
distribuídos entre os sócios:
Mauro de OliveiraPezzL _ Cz$ 625.000,00
Paulo José Caselani. . __ Cz$ 635.000,00

Art. 8' Os sócios intcgralizam suas cotas de capital
em dinheiro de cotado, sendo 10% neste ato, e o restan
te em 6 parcelas mansais, iguais e sucessivas, inieando
a partir de 30 de novembro de 1988, com vencimento
no último dia do mês.

Art. 9' A responsabilidade de cada s6cio, segundo
a Lei, é limitada ã totalidade do capital,

Art. 10. As cotas serão sempre inalienáveis, incau
cionáveis, direta ou indiretamente, a estrangeiro ou pes
soas jurídicas, dependendo qualquer alteração.contra
tual, assim como transferência ou cessão, da prévia
aprovação do Ministério das Comunicações.

11 - Prazo e Denominação

Art. 5" A sociedade terá sua duração por prazo in
determinado.

Art. 6' A sociedade girarã sob a denominação de:

Rádio Pérola das Colônias LTDA

da qual farão uso ambos os sócios, porém única e exclu
sivamente nos negócios sociais, sendo-lhes vedado o
seu emprego em avais, fianças, endossos. aceites de
favor ou abonos em geral, por sua natureza gratuitos
c estranhos aos fins colimados pela empresa.

MC-Dentel
OFÍCIO N" 1085/88/PAE 4

Em 13 de dezembro de 1988

Do: Diretor da Diretoria Regional dn Dentel cm
Porto Alegrc

Ao: Sr. Diretor da Rádio Atlântica FM de Caxias
do Sul Ltda.

Assunto: Solicitação (Faz)

Sr. DiretoT:

Relativamente ao Edital n' 293/88. que visa a execu
ção e exploração dos serviços de radiodifusão sonora
na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, cumpre-nos infonnar que a proposta apresen
tada por essa entidade, foi analisada por esta Diretoria
Regional. tendo sido julgada incompleta pelos seguintes
motivos:

1) Não apresentou as seguintes certidões de seus
Diretores:

Jayme Sirotsky - a) certidão do Cartório Distribuí
dos Cível da Comarca de Blumenau - SC; b) certidões
dos Cartório Cível, criminal e de Protesto de Títulos
da Comarca de flrasília_ Marcos Ramon Dvoskin; a)
certidões dos Cartórios Cível, Criminal e de Protesto
de Títulos de Blumenau e Lages; b) certidões dos Cartó
rios'Cível, Criminal e de Protesto de Títulos das cidades
de Joinville Santa Cruz do Sul e Erexim, expedidas
a mais de 60 dias da protocolização da proposta (vide
ar!. 14 § 2' do Decreto n' 91.837/85) devendo serem,
apresen tadas novas certidões.

2) Certidão de quitação eleitoral dos Diretores de
satualizada. Deverão apresentar novas certidões com
data posterior a 15-11-88.

Assim sendo. no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento deste, deverá essa entidade remeter
a esta Diretoria Regional, situada à rua Duque de Ca
xias, 1297, a documentação acima mencionada suprindo
as falhas indicadas.

O não-atendimento ao solicitado. no prazo previsto,
implicará a desclassificação dessa entidade.

Atenciosamente. - Yapir Marotta, por Delegação.
- Maria Tereza Fernandes, Chefe da SRAD - DRI
PAE.

IImo. Sr. Diretor Regional do Dentel
Porto Alegre

Ref.: Edital n' 293/88
Rádio Atlântida FM de Caxias do Sul Ltda., empresa

com sede na cidade de Caxias do Sul-RS, vem à presença
de V. S'. cm resposta ao Oficio n' 1.085/88 de 13-12-88,
apresentar a documentação exigida, conforme anexo
ao presente_

Nestes termos.
Pede deferimento.
Porto Alegre. 5 de janeiro de 1989. - Rádio AlIântida

FM de Caxias do Sul Ltda,

Exm' Senhor Ministro
Antonio Carlos Magalhãcs
Ministério das Comunicações
Brasília - DF.

A Rádio Pérola das Colônias Ltda., com sede em
Caxias do Sul - RS, à rua Pedro Moré. n' 265, inscrita

.no CGC/MF sob n' por seu representante legal
Mauro de Oliveira Pezzi. abaixo firmado, vem, respei
tosamente, requerer sua inscrição para participar do

_Edital n" 293, de 20 de setembro de 1988, Canal 289/B,
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VIII - Dispições Gerais

Art. 26. A sede será na rua Pedro Maré, n' 265.
em Caxias do Sul- RS.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. 27. Os casos omissos neste instrumento de
Contrato Social serão regidos pela legislação em vigor.

E por assim justos e contratados estarem, assinam
o presente instrumento de Contrato Social, em cinco

Julho de 1989

vias, todas de igual teor c forma, na presença de .duas
testemunhas, abaixo firmadas, aceitam e se obngam
por si e por seus legítimos herdeiros e sucessores a
bem e fielmente cumprí-Io.

Caxias do Sul, 14 de novembro de 1988. -

r E S TEM U N H A S

1.

DECLARAÇÃO

Os abaixo assinados, dirigentes da Rãdio Pérola das
Colônias LIda, deelaram que:

a) não participam da direção de outra entidade exe
cutante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no
Município de Caxias do Sul, nem de outras empresas
de radiodifusão. em municípios diversos, em excesso
aos limites fixados no ar!. 12 do Decreto-Lei n' 236,

de 28 de fevereiro de 1967, mesmo que a proponente
venha a ser contemplada com a outorga;

b) não estão no exercíciOo de mandato eletivo que
lhes assegure imunidade parlamentar, nem exercem car
.go de supervisão ou assessoramento na administração
pública, do qual decorra foro especial.

Caxias do Sul, 18 de novembro .de 1988. - Mauro
de Oliveira Pezzi - Paulo José Caselani.

Demostração de Recnrsos Técnicos
Transmissor:
Fabricante - WTK - Telecomunicações LIda.
Modelo - SI F-S
Potência - 5Kw
Antena - (SIstema Irradiante)
Fabricante - Mapa Ind. de Antenas LIda
Modelo - FMA-4
Caxias do Sul, 18 de novembro de 1988. - Mauro

de Oliveira Pezzi - Paulo José Caselani.
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II MUNiCípIO DO 21
,. '.:';;10o

ID,ADMINISTRADORES (NATURAIS OU DOMICILIADOS) , RECIAO r;;Jt,'"~-;,,.

(I'''I:I:NCHIE'' I ou~ CONFOIINI o CASO- IlUNCA ANIOI !'AltA /lo NEI- EDITAL EDITAI..-
NA I'EIIOA J

NAT. DOM. NAT. c 0Jt_Õ~:~ ,
ct (Jq :'
F ~.~~.

Mauro ,de Oliveira Peni X
~/i' gi}"l-.,. :r

Paulo Jos~ Caselani X (~lu
i

I
.""..

1
~ SÓCIOS COM MAIS DE 6% DO CAPITAL (NATURAIS OU • II MUNIcíPIO DO 21 REOIAC1;':;'D O~

DOMICILIADOS) SE NEcessÁRIO USAR O VERSO
~ .. EDITAL EDIT,R

'1 PREENCHER I ou t COllfORIoIE o CASO - tWltCA Al.I aos PARA" IoIESI.lA n:1K NAT. DOM. NAT· DOM.PESSOA) . .:

Mauro de Oliveira Pezzi 50 X

Paulo José Caselani 50 X

I

.-'-_..
.'
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DECLARAÇÃO

Os abaixo assinados, dirigentes da Rádio Pérola das
Colônias LIda, declaram que:

a) não participam da direção de outra entidade exe
cutante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Município de Caxias do Sul, nem de outras empresas
de radiodifusão, em municípios diversos, em excesso
aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei n' 236,
de 28 de fevereiro de 1967, mesmo que a proponente
venha a ser contemplada com a outorga;

Sábado I" 6143.

b) não estão no exercício de mandato eletivo que
lhes assegure imunidade parlamentar, nem exercem car
go de supervisão ou assessoramento na administração
pública, do qual decorra foro especial.

Caxias do Sul, 18 de novembro de 1988. - Mauro
de Oliveira Pezzi - Paulo José Caselani.

T E R M O D E- I N S T A U R A ç ~ O

Instaurei, nesta data, o processo que re~ebeu o

número 29102.001452/ 88 ,nesta Diretoria, com os docwnentos
WIO peroIA DT\S ro1.CNIAS LTDA.

que instruem a proposta da-!~~~~~~~==~=-----~----~~
_._._._._._.-.-.- - - -.-.-.- .• ,para executar serviço de radiod.!,

";f:':.U:':s':ã~o-SOOO':"'::"'':'RA~EM---~---::--IA-MJ-=OOlADA==- -. -.-.-.-.-. -; nos teraos do

'EDITAL n9' 293 /~.

d'U\ 30 folhas nwneradas eA proposta compreen ~__...-...-__

rubricadas.

PORTO ALEGRE/RS
(local)

21.11.88
(data)

/

Exm' Sr. Dr. Antônio Carlos Magalhães
MD. Ministro de Estado das Comunicações

Pelo presente, a Rádio Difusora Caxiense LIda;
CGC. MF 88.623.954/0001-00 concessionária do serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Caxias do Sul-RS, cujo prazo de outorga foi renovado
pelo Decreto n' 89.547, de 11-04-84, publicado no
DOU. de 12-4-84, apresenta a V. Ex13. sua proposta
para execução e exploração de serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, conforme Edital n'
293/88 publicado no DOU de 21-09-88, na cidade de
Caxias do Sul.

Esperando obter de V. EX" a outorga de permissão,
faz juntada de toda a documentação exigida pelo Decre
to n' 91.837, de 25 de outubro de 1985.

Nestes termos.
Espera deferimento.

Caxias do Sul, 18 de novembro de 1988. - Rosa
Catharina Angel; Alves, Diretor-Presidente. - Raul
Bento Alves, Diretor-Superintendente.

ATOS CONSTITUTIVOS E EVENTUAIS ALTE
RAÇÓES DEVIDAMENTE ARQUIVADAS OU
REGISTRADAS NA REPARTIÇÃO COMPE-
TENTE '

a) Em anexo alteração e consolidação de contrato
social, datado de 20-12-82 e arquivado na Junta Comer
cial do Estado do Rio Grande do Sul, em 27-4-83, sob
n' 640.533, e protocolado Dentel - RS.

b) Alteração de contrato social datado de 15-5-86
e arquivado na Junta Comercial do Rio Grande do
Sul, em 18-6-86, sob n' 825.715, e protocolado Dentel
- RS. Eleva o capital de Cz$ 4.800,00 para Cz$
120.000,00 e prot<XlOlado Dentel- RS.

c) Minuta de alteração de contrato social, elevando
o capital social para mais de 1.200 (um mil e duzentos)
vezes o Maior Valor de Referência para fins de enqua
dramento do capital social da Rádio Difusora Caxiense
LIda. no Decreto n' 91.837/85 e Edital n' 293/88.

Na presente minuta estão atendidas as exigências do
item III do art. 14, § 1', do Decreto n' 91.837, de 25
de outubro de 1985.

RÁDIO DIFUSORA CAXIENSE LTDA.

Av. Júlio de Castilhos, 1511 - Salas 21-22-23
Caxias do Sul - Rio Grande do Sul

C.G,C.M.F.88.623.954/OOO1

Alteração e Consolidação de Contrato Sodal

Pelo presente instrumento particular os abaixo assina
dos, senhores:
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CLAUSULA V

O sócio Raul Bento Alves. ccde a título de doação.
neste ato, nesta e na melhor forma e para todos e quais
quer fins de direito e dc maneira irrevogável à sua espo
sa Helena Jonnna Bento Alves. brasileira, casada, ban-

Rosa Catharina Angeli Alves, brasileira, viúva, do
comércio, residente e domiliciada em Caxias do Sul,
à Rua Ernesto Alves, 1335, CIC n' 217.489.260-04;

Raul Bento Alves, brasileiro, casado, engenheiro,
residente e domiciliado em Porto Alegre, à Rua Múcio
Teixeira, n9 880, apt' 401, CIC n' 003.873.200-00;

Ruy Bento Alves. brasileiro, casado, economista e
advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre,
à Avenida Bastian, 149, CIC n9 •••• 014.404.540-00;

Marília Bento Alves Caletti, brasileira, casada, do
comércio, residente e domiliciada em Porto Alegre,
à Av. Érico Veríssimo n" 830, apt' 303. CIC n'
217.488.960-91;

Nestor José Gollo, brasileiro, casado, professor, resi
dente e domiciliado em Caxias do Sul, à rua Os 18
do Forte n' 1680, apt' 12, ClC n' 003.495.580-00; e

José Fiorindo Angeli, brasileiro, casado, industrial,
residente e domiciliado em Caxias do Sul, à Rua Santos
Dumont, 686, CIC n' 029.572.990-00; na qualidade
de únicos sócios componentes da sociedade por quotas
de responsabilidade limitada que gira nesta praça de
Caxias do Sul, sob a denominação de Rádio Difusora
Caxiense Ltda., com scde à Avenida Júlio de Castilhos,
1511, inscrita no CGC-MP sob n9 88.623.954/0001-00,
resolvem~ de comum acordo, alterar o contrato social
arquivado na Junta Comercial deste Estado, em
4-7-1957, sob n' 98.397, modificado por instrumentos
posteriores, entre os quais a consolidação contratual
arquivada na mesma Junta Comercial em 8-6-1978, sob
n' 437.000.017.21, e cuja última alteração foi arquivada
no referido órgão do registro do comércio cm 30 de
julho de 1981, sob n' 591.62 I, o que ora fazcm mediante
as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula I

A sociedadc faz certo o preâmbulo do presente instru
mento, continuará a girar sob a denominação social
de Rádio Difusora Caxiense Ltda.. com sede na Av.
Júlio de Castilhos. n' 151I, em Caxias do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.

Cláusuta 11

O sócio Rui Bento Alves, que participa com quotas
sociais no valor de Cr$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil cruzeiros) retira-se da sociedade. cedendo e transfe
rindo ao sócio Raul Bento Alves todas as suas quotas.

O sócio retirante dá plena, geral e irrevogável quita
ção ao concessionário e à sociedade, nada mais tendo
a participar ou a reclamar.

Clánsula III

A sócia Marília Bento Alves Caletti que participa
com quotas sociais no valor de Cr$ 300.000,00 retira-se
da sociedade cedendo e transferindo ao sócio Raul Ben
to Alves todas as suas quotas.

A sócia retirante dá plena, geral e irrevogável quita
ção ao cessionário e à sociedade. nada mais tendo a
participar ou a reclamar.

Cláusnla IV

O capital social da sociedade permanece na impor
tância de Cr$ 4.800.000.00 (quatro milhões e oitocentos
cruzeiros) totalmente integralizado e dividido em
4.800,00 (quatro milhões e oitocentos mil) qnotas.
iguais c indivisíveis. no valor nominal de Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) cada uma e em conseqüência do ajustado nas
cláusulas 11 e ITr do presente contrato fica distribuído
entre os sócios na seguinte forma;

Quotas Valor em Cr$ ...

de cada quota, já integralizado, à Cr$.. 1.00 (hum cru
zeiro), na scguinte proporção:

a) a Helena Joanna Bento Alves, cede e transfere
120.000 (cento e vinte mil) quotas;

b) a Cláudia Bento Alves, cede e transfere 120.000
(cento e vinte mil) quotas.

Cláusula VI

Por força das cessões e transferência pactuadas na
cláusula V o capital social constante da claúsula IV
deste instrumento. totalmente integralizado, passa a scr

. assim partilhado entre os quotistas:

Cr$ 4.800.000.00

Valor t!m Cr$

Cr$ 900.000.00
Cr$ 3.180.000,00
Cr$ 240.000.00
Cr$ 240.000,00
Cr$ 120.000,00
Cr$ 120.000,00

Parágrafo segundO - A representação social. ativa
.e passivamente. judicial ou extrajudicialmente. caberá
sempre a pelo menos dois (2) diretores em conjunto.
com excessãr do diretor Raul Bento Alves quc podcrá
fazer uso da firma isoladamente ou cm conjunto com
os demais diretores e todos responderão na forma da,
Lei pelos excessos praticados.

Parágrafo tercciro - A sociedade poderá constituir
procuradores "Adjudicia" e Ad-negotia" devendo a
respectiva procuração especificar os poderes conferidos
ao mandatários, devendo os mesmos terem seus nomes
aprovados pelo Dente\.

Parágrafo quarto - A sociedade não poderá gravar
de ônus reais a totalidade de seu patrimônio, bem como
outorgar fianças. avais, endossos ou quaisquer outras
formas de garantias em favor de terceiros ou interesses
alheios à sociedade.

Parágrafo quinto - Os diretores farão jus a uma
remuneração mensal a título de "pro-labore", que será
levada à conta de Despesas Gerais

Cláusula XIV

A sociedade não se dissolvcrá pelo falecimcnto de
sócio, continuando entre os remanescentes e os herdei
ros Ou sucessores do sócio pré-Inorto ou extinto, cujos
creditas, na hipc3tese dos referidos herdeiros ou suces
sores não desejarem continuar na sociedade, serão apu
rados conforme balanço especialmente apurado para
esse fim. e pagos em 24 (vinte quatro) prestaçõcs iguais.
mensais e sucessivas, sem juros, reajustadas em seu
valor conforme a variação das Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional (ORTN)

Parágrafo único - Idêntica forma de pagamcnto será
utilizada para os sócios que desejarem valer-se da facul
dade prevista no art. 15 do Decrcto n' 3,708 de 10
de janeiro de 1919.

ClállsulaXV

As deliberações entre os sócios serão tomadas por
maioria simples de votos, computados os em hranco,
cabendo a cada quota do Capital Social (hum) voto.

Parágrafo unico - Quaisquer alteração no presente
contrato social somente serão efetivadas mediante a
aprovação de 70% (setenta por cento) do capital social.

Cláusula XVI

Os casos omissos ou não cxpressamente conccbidos
neste contrato serão resolvidos pelos dispositivos do
Decreto n" 3.708 de 10 dcjanciro de 1919. no Foro
da Comarca de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, independente do domicilio dos contratantes.

Cláusula XVII

As demais cláusulas dos contratos anteriores, não
alterados ou consolidadas no presente instrumento fi
cam automaticamente revugadas.

E, por assim estarem justas e contratadas. obrigan
do-se por si e por seus herdeiros a cumprir () que: ficou

Quotas

4.800.000

900.000
3.180.000

240.000
2~0.000

120.000
120.000

CláusulaXn

O excrcício social terminará no dia 30 de junho de
cada ano, quando procedcrá ao respectivo balanço e
os lucros e perdas nele vcrificadas serão atribuidos aos
sócios. na proporção de suas cotas sociais. Os lucros
ou perdas serão apropriados segundo forma determi
nada pela Diretoria. que fixará as pcrcentagens desti
nadas à gratifil,aç,io dos auxiliarcs. direção. fundos de
reserva e amortização e distribuição aos sócios.

Clánsula XIII

A sociedade será administrada por quatro diretores,
dispensados de caução, cabendo à sócia Rosa Catharina
Angeli Alves, o cargo de Diretor Presidente. à sócia
Cláudia Bcnto Alves, o cargo de Diretor. Artistico,
à sócia Helena Joanna Bento Alves. o cargo de Diretor
Admnistrativo e ao sácio Raul Bento Alves, o cargo
de Diretor Superintendente.

Parágrafo primeiro~ Em caso de impedimcntos tem·
porários. por parte de qualquer um dos Diretores, ser
lhes-á permitido delegar as suas atribuições. a um dos
demais diretores. Esoa delegação deverá ser feita por
instrumento procuratório legal. a prazo certo.

Total do capita.l social

cária, rcsidentc c domiciliada à Rua Múcio Teixeira,
n' 880 apt. 401, em Porto Alegre, inscrita no ClC sob
n9 006.080.170-0~ e possnidora da carteira de identidade
n9 100.388.2725, DPC-RS e à sua filha Cláudia Bento
Alves, brasileira, solteira, emancipada, universitária,
residente e domiciliada à Rua Múcio Teixeira, n' 880
apto 401 em Porto Alegre. possuidora da carteira da
identidade de n' 300.387.9511-DPC-RS e título eleito
ral de n' 59.261 do Cartório da 114' Zona Eleitoral
de Porto Alegre, 240.000 (duzcntos e quarenta mil)
das quotas, representativas do capital desta sociedade•.
~ das quais é titular, eorrespondendo o valor nominal

Clánsula VII

As quotas representativas do capital social são inalie
náveis e incaucionáveis diretas ou inderetamente, a es
trangeiros ou pessoas Jurídicas. dependendo qualquer
alteração contratual de prévia audiência e aprovação
do Poder Concedente.

Cláusula VIII

A responsabilidadc dos sócios, dc conformidade com
as disposições do Decreto 3.708. de 10-11-1919, é limi
tada ao total do capital social.

Cláusula IX
A sociedade tem por finalidade:
a) radiodifundir, por meio de uma ou mais csta

ções emissora, programas que contribuam para a eleva
ção do nível cultural de seus ouvintes recorrendo para
sua manutenção à propaganda comercial remunerada,
e outras fontes de receita, a juizo da Diretoria;

b) contribuir por todos os meios aos scu alcance
para a manutenção c o fortalccimento da unidade nacio
nal, cooperando com todas as autoridades governamen
tais, nos movimentos que tenham tão alta finalidade;

c) cooperar para o desenvolvimento do município
e da cidade de Caxias do Sul. e de todos os municípios
onde suas emissoras sejam ouvidas normalmente.

Rosa Cathariana Angeli Alves .
Raul Bento Alves .
José Fiorindo Angel i .
Nestor José 60110 _ ..
Helena Joana Bento Alves _ .
Cláudia Bento Alves ,.

Cláusula X

A sede c for<;J jurídico da sociedade, será nesta cidade
.de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Clánsnla XI

A duração da sociedade será por tempo indetermi
nado.

800.000,00

900 000,00
3.·120.000,00

240.OQO,OO
240.000,00

4.800.000

900 000
3.420.000

2áOOOQ
240.000

Total dn capital social

Rosa Catharlna Angeli Alves
Raul Bento Alves .....
JosÉ! fiorino Angel i
Nestor .José GD 11 o
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estipulado, assinam as partes este instrumento parti
cular de alteração e consolidação de contrato social,
juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo, para
os fins de direito, em 12 (doze) vias de igual e teor,

para a competente aprovação do Poder Concedente,
registro e arquivamento na MM. Junta Comercial da
Estado do Rio Grande do Sul.

Caxias do Sul, 20 de dezembro de 1982

~R ha.~ d.9~.fl c/4
ROSA CA .. ANG LrrALVES .

Cláusula 111

Para todos os efeitos legais declara-se que a parcela
de Cz$115.200,OO (Cento e quinze mil e duzentos cruza
dos) oriunda da conta de Reserva de Correção Mone
tária de Capital é partilhada entre os sócios na propor
ção das cotas que possuem, a saber:

Em conseqüência do ajustado nas cláusulas anterio
res, o capital social integralizado no valor toral de Cz%
120.000,00 (cento e vinte mil curzados) passa a ser assim
partilhado entre os quotistas:

Claósula V

Em face da lei n' 7.450 de 23 de dezembro de 1985,
o exercício social terminará no dia 31 de dezembro
de cada ano, quando se procederá ao respectivo balanço
e os lucros e perdas nele verificados serão atribuídos
~os sócios na proporção de suas quotas sociais.

Os lucros ou perdas srão apropriados segundo forma
determinada pela Diretoria que fIXará as percentagens
destinadas à gratificação dos auxiliares, direção, fundos
de reserva amortização e distribuição aos sócios.

Cláusula VI
A resposabilidade dos sócios, de conformidade com

as disposições do Decreto n' 3.708, de 10.11.1919 é
limitada ao total do capital social.

Cláusula VII
Subsistem íntegras as demais disposições de contrato

social consolidado, arquivado na junta Comercial do
Estado, em sessão de 27 de abril de 1983, sob n' 640.533
naquilo em que não conflitem com o presente instruo
mento.

E por se acharem assim justos e contratados, firmam
este instrumento de alteração contratual, em 12 (doze)
vias, com as testemunhas abaixo.

Caxias do Sul, 15 de maio de 1986 - Rosa Cat1uuina
Anllel! Alves - Raul Bento Alves - HelenaJ- Bento
Alves - Cláudia Bento Alves - José Florindo Angdi
- Nestor José GoIIo.

Testemunhas: - Leulr José Gambll- Elalne Klafke
Macalós

a) à sócia Rosa Catharina An
geli Alves, cuja parcela de capital
pe de Cz$ 900,00, caberá a parcela
de .

b) ao sócio Raul Bento Alves,
cuja parcela de capital é de Cz$
3.180, caberá a parcela de .

c) à sócia Helena Joana Alves,
cuja parcela de capital é de Cz$
120, caberá a parcela de ..

d) à sócia Cláudia Bento Alves,
cuja parcela de capital de Cz$
120,00, caberá a parcela de ..

e) ao sócio José Florindo Ange·
li, cuja parcela de capital e de
Cz$24O,OO, caberá a parcela de .....

O ao sócio Nestor José GaBo,
cuja parcela de capital é de Cz$
240,00, caberá a parcela de ..

TotaL .

Cláusula IV

JOS~ FIORINIX). ANGELI ••••••••••••••

Cz$ 2.880,00

Cz$ 5.760,00

Cz$ 2.880,00

6.000,00

3.000,00

6.000,00

Cz$ 5.760,00
ez$ 115.200,00

Cz$ 21.600,00

Cz$ 76.320,00

79.500,00

3.000,00

120.000,00

VALO~CzS
22.500,00

240.000

120.000

~.
900.000

120.000

, Z40.000

3.180.000

4.800.000... .

.......

... ~ .....

TOrAL 00 CAPITAL SOCIAL •
'fI

Cláusula I

Face ao Decreto-Lei n' 2.284 de 10.03.86, o capital
social da sociedade é de Cz$ de 4.800,00 (Quatro mil
oitocentos cruzados) totalmente integralizado e divi
dido em 4.8OO.000(Quatro milhões e oitocentos mil)
quotas iguais e indivísiveis e partilhado conforme a
Cláusula VI da Alteração e Consolidação de Contrato
Social registrado em 27.4.83 sob n' 640.533.

(}1ó'v
ROsA CATIiARINA ANGELI ALVES

referido órgão do registro de comércio em 27.04.83,
sob n' 640.533, o que ora fazem mediante as clausulas
e condições seguintes:

Cláusula 11

O Capital Social integralizado de Cz$4.8OO,00 (Qua
tro mil e oitocentos cruzados) fica elevado para Cz$
120.000,00 (Cento e vinte mil cruzados) mediante incor
poração ao Capital Social da importância de Cz$
115.200,00 (Cento' e quinze mil e duzentos cruzados)
referente a conta "Reservas de Correção Monetária
de capital", contabilizada no passivo da empresa e go
zando dos benefícios fiscais concedidos pela legislação
vigente.

~IA BEN]O ALVES •••••••••••••.•

RAUL BENTO ALVES ••••••••••••••••••

HELENA JOANNA BE-.'TO ALVES

NESTOR JOSe GOLLO •••••••••••••••••.

TESTEMUNHAS

RADIO DIFUSORA CAXIENSE LIDA.

Av. lulio de Castilho, 1511- Salas 21/22123
Caxias do Sul - RS
C.G.C.M.F. 88.623.954/0001 - 00

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular:
1-Rosa Catharina Angeli Alves, brasileira, viúva,

do comercio, residente e domiciliada em Caxias do Sul
à Rua Ernesto Alves, 1335, CIC n' 217.489.260 - 04,
carteira de identidade n' 1004202032 expedida pela SSP
-RS;

2 - Raul Bento Alves, brasileiro, casado, engenhei
ro, residente e domiciliado em Porto Alegre à Rua
Múcio Teixeira, n' 880 ap. 401, CIC n' 003.873.200
-00, carteira de identidade n' 9003882807. expedida
pela SSPRS;

3 - Helena 10ana Bento Alves, brasileira, casada
bancária, residente e domiciliada em Porto Alegre à
Rua Múcio Teixeira, n' 880 ap. 401, CIC
n 006.080.170 - 00, carteira de identidade
n loo3882725 ex pedida pela SSP - RS;

4 - Cláudia Bento Alves, brasileira, solteira, do co
mercio, residente e domiciliada em Porto Alegre à Rua
Múcio Teixeira, n' 880 ap. 401, CIC n' 405627000 
72, carteira de identidade n' 3003879511 expedida pela
SSP-RS;

5 - José Fiorindo Angeli, brasileiro, casado, indus
trial, residente e domiciliado em Caxias do Sul à Rua
Santos DUmont, n' 696, CIC n' 029.572.990 - 00,
carteira de identidade n' 3002699797 expedida pela SSP
-RS,e

6-Nestor José Gollo, brasileiro, casado, professor,
residente e domiciliado em Caxias do Sul à Rua Os
18 do Forte n'168O, ap. 12, CIC n' 9004796802 expedida
pela SSP - RS, na qualidade de únicos sócios compo
nentes da sociedade por quotas de responsabilidade li
mitada que gira nesta praça de caxias do Sul, sob a
denominação Radio Difusora Caxiense Ltda. com sede
à Avenida Julio de Castilhos, n'1511 inscrita no c.G.C.
- MF sob n' 623.95410001- 00, resolvem de comum
acordo, alterar o Contrato Social arquivado na Justiça
Comercial deste Estado, em 4.7.57 sob n' 98.397, modi
ficado por instrumentos posteriores e cuja última altera
ção e consolidação de contrato social foi arquivada no



6146 Sábado l' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1989

Quotas Ya1nr Prrl C7$

Fabricante: LYS ELETRONIC LTDA. - Rio de
Janeiro - Brasil

Certificado de homologação: 0251182 - DENTEL
Especificações técnicas: em anexo

2) Sistema Irradiante:
Uma antena de FM de 1 elemento marca MAPRA,

com os seguintes dados básicos:
Tipo: Antena de FM
Modelo: SMA1- 102. 7
Fabricante: Mapra Indústria e Comércio de Antcnas

LTDA.
Sorocaba - São Paulo
Certificado de homologaçáo: 0308184 - DENTEL
Especificações técnicas: em anexo

3) Demais Equipamentos e Acessórios:
Os principais acessórios para montagem da estação

estão inclusos no orçamento em anexo da ELETRO
EQUI - EQUIPAME1'.'TOS ELETRO ELETRÔNI
COS LTDA. - São Paulo - Capital.

Por ocasião da apresentação ao Ministério das Comu
nicações. para efeito de aprovação, do local escolhido
para montagem da estação, serão entregues plantas e
todas as especificações técnicas dos equipamentos e ele
mentos de montagens e acessórios definidos por projeto
espedfico de engenharia.

Em função do proJeto de engenharia e de suas especi
ficações poderão ser alteradas marcas, modelos ou espe
cificações dos equipamentos e acessõrios constantes dos
itens n'''' 01 - 02 e 03 acima.

Caxias do Sul. 18 de novembro de 1988. - Rosa
Catharina Angeli Alves, Diretor-Presidente. - Raul
Beuto Alves, Diretor-Superintendente

Porto Alegre, 8 de novembro de 1988

À
Rádio Difusora Caxicnsc Ltda.
Av. Júlio de Castilhos, 1511 - 2' A
95100 - Caxias do Sul-RS
AI. SI. Raul Bento Alves

Prezados Senhores:
Conforme solicitado por telefone, temos o máximo

prazer em apresentar-lhes nossa proposta para forneci
mento do seguinte equipamento:

1-1 (um) Transmissor FM com 1000 watts de potên
cia, equipado com válvula e com gerador de estéreo,
modelo FM-I000-E, marca LYS. Preço: 2065 OTN

2-1 (uma) Antena FM 1 elemento, marca MA
PRA. Preço: 173 OTN

Condição de Pagamento: 50% no pedido e 50% na
entrega.

Prazo da entrega: 30160 dias.
Validade da proposta: 30 dias.
Colocamo-nos a sua disposição para qualquer esclare-

cimento que se fizer necessário. '
Atenciosamente. - Eng. Dieter Nehring, Diretor.

DEMONSTRAÇAo DE RECURSOS FINAN2EI
ROS. DE ACORDO COM NORMAS BAIXA
DAS PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICA
ÇÔES

Face a Rádio Difusora Caxiensc Ltda., já ser execu
tante de serviço de radiodifusão, como demonstração
de possuir recursos financeiros através de seu capital
social e em cumprimento do Decreto n" 91.837, .de 25
de outubro de 1985 anexa:

a) Ficha de depósito n' 112840 do Banco do Estado
do Rio Grande do Sul - Ag. Caxias do Sul, datada
em 10-11-88, de referente a depósito de Cz$
2.000.000.00 (dois milhões de cruzados) efetuado na
conta n' 20.000498.0-2 da Rádio Difusora Caxicnse Lt
da.

b) Minuta de alteração de contrato social elevando
o capital social da Rádio Difusora Caxiense Ltda. para
Cz$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzados), valor
este superior à soma dos capitais mínimos necessários
para fins de enquadramento no Decreto n' 91.837185
e assim compreendido: b.l) 1.000 (mil vezes o Maior
Valor de Referência para estações de onda média com
potência de lOkw inclusive. b.2) 200 (duzentas) vezes
o Maior Valor de Referência para estações de radiodi
fusão sonora em frequência modulada-Classe B.

Na presente minuta de contrato social estão atendidas
as exigências do item IH do artigo 14 - paragrafo 1.'
do Decreto n' 91.837, de 25 de outubro de 1985

594.000.00

Cz$ 594.000.00

120. aO!) 0CO coa .00

120.000 Juo.ono.OfJ

?~OOOQ Roa,ono.DO

4 noo nO(1?(!nO.(\()i1.00Tolal do Crlpllal SOGI~l

f) ao sócio Nestor José GoBo,
parcela de capital é de Cz$
6.000.00, caberá a parcela de ...

e} ao sócio José Fiorindo Ange
li. cuja parcela de capital é de
Cz$ 6.000.00. caberá a parcela
de .

Cláusula V

Nenhuma alteração contratual ou estatutária poderá
ser realizada sem a anuência do Ministério das Comu
nicações.

Cláusula IV

Os administradores da sociedade serão brasileiros na
tos e a sua investidura no cargo somente poderá ocorrer
após haverem sido aprovadQs pelo Ministério das Co
municações.

A responsabilidade dos sócios, de conformidade com
as disposições do Decreto n" 3.708. de 10-11-1919 é
limitada ao total do Capital Social.

Cláusula VIII

As cotas representativas do Capital Social são inalie
náveis e incaucionáveis a estrangeiros ou pessoas jurí
dicas.

Cláusula VI

Em conseqüência do ajustado nas cláusulas anteriores
o Capital Social integralizado no valor de Cz$
12.000.000.00 (doze milhões de cruzados) passa a ser
assim partilhado entre os quotistas:

Cláusula III

Total Cz$ 11.880.000,00

Subsistem íntegras as demais disposições de contrato
wcial consolidado, arquivado na Junta Comercial do
Estado, em sessão de 27 de abril de 1983, sob n' 640.533
bem como a alteração contratual assinada em 15 de
maio de 1986 arquivada em 18-6-88 sob n' 825.715,
naquilo em que não conflitem com o presente instru
mento.

E por se acharem assim justos e contratados firmam
este instrumento de alteração contratual, em 12 (doze)
vias, com as testemunhas abaixo.

Caxias do Sul. Rosa Catharina Angeli Alves, Raul
Bento Alves, Helena Joanna Bemo Alves, Cláudia Bento
Alves, José Fiorindo Angeli, Nestor José Gollo
Testemunhas

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS,
MEDIANTE A INDICAÇÃO DOS EQUIPA
MENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ES
TAÇÃO RADIODIFUSORA DE FREQÜEN
CIA MODULADA

1) Transmissor:
Transmissor FM com 1000 WATTS de potência, para

transmissão estéreo modelo FM-1000-E, marca LYS
ELETRONIC LIDA., com os seguintes dados básicos:

Tipo: Transmissor de FM
Modelo: FM-1DOO-E

Cláusula VII

a) à sócia Rosa Catarina Ange1i
Alves, cuja parcela de capital
é de Cz$ 22.500.00, caberá a
parecia de........ ......... .......... 2.227.500.00

a) ao sócio Raul Bento Alves,
cuja parcela de capital é de Cz$
79.500.00. caberá a parcela de.. Cz$ 7.870.500,00

c) à sócia Helena Bento Alves.
cuja parcela........................ Cz$ 297.000,00

d) à sócia Cláudia Bento Alves,
cuja parcela de capital é de Cz$
3.000,00, caberá a parcela de... Cz$ 297.000,00

RÁDIO DIFUSORA CAXIENSE LTDA

Av. Julio de Castilhos, 1511- Salas 21/22/23
Caxias do Sul- RS
CGCMF 88.623.954/0001-00

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Por este instrumento particular:
1-Rosa Catharina Angeli Alves, brasileira, viúva,

do comércio, residente e domiciliada em Caxias do Sul
à Rua Ernesto Alves, 1335. CIC n' 217.489.260-04, Car
teira de Identidade n' 1004202031 expedida pela SSP
-RS;

2 - Raul Bento Alves, brasileiro, casado, engenhei
ro, residente e domiciliado em Caxias do Sul à Rua
Ernesto Alves. 1335, CIC n' 003.873.200-00. Carteira
de Identidade n' 9003882807 expedida pela SSP - Rs.;

3 - Helena Joanna Bento Alves, brasileira. casada,
bancária residente e domiciliada em Porto Alegre à
Rua Múcio Teixcira n' 880 apt" 401, CIC n"
006.080.170-00, Carteira de Identidade n" 1003882725
expedida pela SSP - RS;

4 - Cláudia Bento Alves. brasileira, solteira, do co
mércio. residente e domiciliada em Caxias do Sul à
Rua Ernesto Alves. 1335, CIC n' 405.627.000-72, Car
teira de Identidade n' 3003879511 expedida ela SSP
-RS;

5 - José Fiorindo Angeli, brasileiro, casado, indus
trial. residente e domiciliado em Caxias do Sul à Rua
Santos Dumont n' 696. CIC n' 029.572.990-00, Carteira
de Identidade n" 3002699797 expedida pela SSP - RS;
e

6 - Nestor José Gollo. brasileiro, casado, professor,
residente e domiciliado em Caxias do Sul à Rua Os
18 do Forte n° 1680, apt' 12, CIC n' 003.495.580-00,
Carteira de Identidade n" 9004796802 expedida pela
SSP - RS, na qualidade de únicos componentes da
sociedade por quotas de responsabilidade limitada que
gira nesta praça de Caxias do Sul. sob a denominação
de Rádio Difusora Caxiense Ltda.. com sede à Avenida
Júlio de Castilhos n' 1511. inscrita no CGCMF sob n'
88.623.954/0001-00. resolvem de comum acordo, alterar
o Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste
Estado, em 4-7-57 sob 0" 98.397, modificado por instru
mentos posteriores e coJa última alteração e consoli
dação de contrato social foi arquivada no referido órgão
do registro de comércio em 27-4-83 sob n' 640.533,
e cuJa última àlteração de contrato datada em 15 de
maio de 1986 encontra-se em fase de arquivamento no
referido órgão, o que ora fazem mediante as cláusulas
e condições seguintes:

Cláusula I

O Capital Social integralizado de Cz$ 120.000,00
(cento e vinte mil cruzados) fica elevado para Cz$
12.000.000,00 (doze milhões de cruzados) mediante in
corporação ao Capital Social da importância de Cz$
11.880.000,00 (onze milhões c oitocentos e oitenta mil
cruzados) referente a conta "Reservas de Correção Mo
netária de Capital", contabilizada no passivo da empre
sa e gozando dos beneficios fiscais concedidos pela legis
lação vigente.

Cláusula II

Para todos os efeitos legais declara-se que a parcela
de Cz$I1.880.000,OO (onze milhões e oitocentos e oiten
ta mil cruzados) oriunda da Conta de Reserva de Corre
ção Monetária de Capital é partilhada entre os sócios
proporção de cotas que possuem, a saber:
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PROGRAMAÇÃO

A programação do Canal 00 289(109,7 MHz) - Edital
n' 293/88 publicado no DOU de 21-9-88, para o qual
estamos apresentando proposta para execução e explo
ração de serviços será norteada pelas seguintes linhas
mestras:

I - Radiodifundir programas informativos educati
vos, bem como publicidade comercial e serviços noticio
sos de fonna a cootribuir para o desenvolvimento da
Nação, através do aperfeiçoamento integral do homem
brasileiro, observando, entre outros, os seguintes crité
rios:

a) preferência a temas, autores e intérpretes nacio
nais num percentual de 70% da programação, a fim
de incentivar a criatividade do homem brasileiro e o
desenvolvimento das empresas produtoras nacionais,
com a conseqüente ampliação do mercado de trabalho
ligado a todas as atividades artísticas;

b) respeito às diferenciações regionais da cultura bra
sileira, procurando relacioná-Ias em seu próprio con
texto;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

c) manutenção de elevado sentido ético, moral e cí
vico;

d) fidedignidade da infonnação a qual deverá atingir
10% do total da programação, observância na publici
dade, de princípios éticos indispensáveis à proteção do
público e do consumidor.

11 - Contribuir por todos os meios ao seu alcance
para a manutenção e o fortalecimento da unidade nacio
nal, cooperando com todas as autoridades governamen
tais, nos movimentos que tenham tão alta finalidade.

111 - Cooperar para o desenvolvimento do Municí
pio e da Cidade de Caxias do Sul e de todos os muni
cípios circunvizinhos onde o Canal n' 289 venha a ser
ouvido normalmente.

IV - Irradiar diariamente os boletins ou avisos do
serviço metereológico, bem como integrar, gratuita
mente, as Redes de Radiodifusão, sob a direção da
Empresa Brasileira de Notícias - EBN, vinculada à
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República, sempre que para isso seja convocada oela

ANEX0· V

Sábado l° 6147

autoridade competente, para a divulgação de assunto
de relevante interesse nacional;

V - Irradiar, com indispensável prioridade e a título
gratuito os avisos expedidos pela chefia de Polícia local
ou autoridades congêneres, em casos de perturbaçáo
da ordem pública, incêndio ou inundação bem como
os relacionados com os acontecimentos imprevistos.

Caxias do Sul, 18 de novembro de 1988. - C"udia
Bento Alves, Diretor Artístico - Raul Bento Alves,
Diretor Superintendente.

QUADRO COMPLEMENTAR À PROPOSTA

A Rádio Difusora Caxiense LIda. anexa o quadro
complementar à sua proposta, conforme modelo forne
cido pelo Dentel-Porto Alegre para os fins das alíneas
a, b, c, d, e e r, do § I' do art. 16, do regulamento
dos serviços de radiodifusão, com a redação que lhe
foi dada pelo Decreto n' 91.837 de 25 de outubro de
1985.

Caxias do Sul, 18 de novembro de 1988. - Rosa
CatbariDa Anllell Alves, Diretor Presidente - Raul Ben
lo Alves, Diretor Superintendente.

-.
~ADMINISTRADORES (NAT URAIS OU DOMICIL,ADOS) II MUNICtPIO DO 21 RE~ h

CP1lEENCHEII I ou Z CONFORME o CAIO - IIUItC:A ANBOS "AliA A NEI- EDITAL E ~V4~;
liA "lSIOA I

,
-NAT. DOM. NAT. DOM.

ROSA CATHABINA ANGELI ALVES Sim Sim - V~
:RAUL BENTO ALVES Sim Sim - ,/
HELlj1qA JOANN.A. BENTO ALVES Sim - -

~~ u
CLAUDIA m~TO ALRS - - -

e SÓCIOS COM MAIS DE 6% DO CAPITAL (NATURAIS OU
,

2\ REOIÃO*OO3! II MUNICIPIO DO
DOMICILIADOS) SE NECESSÁRIO USAR o VERSO .

~ aE EDITAL EDITAL
(""E ENCHER I ou 2 CO"'F'OR lo< E o CASO - NUNCA AIo<IIOS PARA A- liES"'" :.g NAT. DOM. NAT. DOM.Pl'lIlllllA I

RAUL BENTO ALVES 66, P51< Sim Sim - -
ROSA CATHARINA ANGELI ALVES 18, 75,} Sim Sim - -
HELm~A JOANHA BENTO ALVES 02, 50? Sim - - --
CLAUDIA BENTO ALVES 02, 50'} \ ~- - - - 1\

JOS~ FlORINDO Al1GELI 05, OÓ} Sim Sim - -
NESTOR JOst GOLLO 05, p~ Sim Sim - -

100,O~
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OA ENTIDADE POSSUI OUTRA OUTORGA NA MESMA LOCALIDA-
....

SIM NAO TIPO DE. SERV1ÇO

DE r x Onda Média

ONOMES DOS SÓCIOS INTEGRANTES 00 QUADRO SOCIETÁRIO DA PROPONEN-I

TE E PERTENCENTES A OUTRA CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIJNÁRIA I NA TIPO DE SERViÇO

MESMA LOCALIDADE

OS sócios cotistas da Radio Difusora. Caxiense Ltda part;,
cipam única e exclusivamente da Rád~o DifUsora Caxiense
Ltda,concessionária de se~o de radiodifusão sonora er
ondas médias em Caxias do S -RS;não participando de n~
nhuma outra entidade concessionaria ou permissionaria d(-"'t:.L:,!.V ~;;> ,vIDwrÍcaljut:l:l

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término da apresentação de sua proposta para
a execução e exploração de serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada. na cidade de Caxias
do Sul-Estado do Rio Grande do Sul a Rádio Difusora
Caxicnse Ltda. manifesta ao Exm'! SI. Ministro de Esta
do das Comunicações o pleno conhecimento da legisla
ção de radiodifusão sonora bem como do regulamento
dos serviços de radiodifusão aprov~do pelo Decreto
n'" 91.837 de 25 de outubro de 1985. os quais vêm obede
cendo rigorosamente desde o início de suas operações
através da Portaria de Permissão MVOP n' 818 de 29
de outubro de 1957.

Caso a Rádio Difusora Caxiense Ltda. vier a ser con
templada com a permissão da outorga do Canal de Fre
qüência Modulada objeto do Edital n' 293/88 publicado
no DOU de 21-9-1988 obriga-se junto ao Ministério
do Estado das Comunicações a:

a) ter sua diretoria constituída sempre e exclusiva
mente de brasileiros natos;

b) ter seu quadro social constituído exclusivamente
de brasileiros. bem como cumprir o disposto no pará
grafo único do artigo 4" do Decreto-Lei n" 236~ de 28
de fevereiro de 1967;

c) Admitir. para as funções técnicas ou operacionais
relativas à execução dos serviços de radiodifusão somen
te brasileiros;

d) manter. efetivamente. na totalidade dos seus ser
viços 2/3 (dois terços). no mínimo. de pessoal brasileiro;

e) não transferir, direta ou indiretamente, a permis
são sem prévia autorização do Governo Federal;

fl suspender o serviço. no todo ou em parte. pelo
tempo que jor determinado. nos prazos previstos nas
leis. regulamentos e instruções vigentes e fnturas sobre
a matéria. tão logo seja nÇltificada pela autoridade com
petente. fazendo cessar as transmissões, imediatamen
te. após o recebimento da intimação. sem que. pois
lhe assista direito a qualquer indenização;

g) submeter-se, na forma da lei e dos regulamentos,
à fiscalização do Governo Federal. ao qual fornecerá
todos os elementos exigidos para esse fim;

h) pagar taxas e contribuiçõcs cxistentes ou que ve
nham a ser estabelecidas em lei ou regulamento;

i) executar os serviços na conformidadc do artigo
3" do regulamento do serviço de radiodifusão aprovado
pelo Decreto n' 52.795 de 31 de outubro de 1963 e
sua posterior alteração aprovada pelo Decreto n" 91.837
de 25 de outubro de 1985;

j) manter em dia os registros de programação. de
acordo com o estipulado no regulamento apovado pelo
Decreto n" 52.795 de 31 de outubro de 1963:

I) irradiar. diariamente. os boletins ou avisos de scr
viço metereológico. bem como integrar. gratuitamente.
as redes de radiodifusão. sob a direção da Empresa
Brasileira de Notícias - EBN. vinculada à Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República.
sempre que para isso seja convocada pela autoridade
competente. para a divulgaçao de assunto de relevante
interesse nacional;

m) irradiar. com indispcnsável prioridade e a título
gratuito os avisos expedidos pela chefia de polícia local
ou autoridade congênere, em casos de perturbação da
ordem pública. incêndio ou inundação. bem como os
relacionados com acontecimentos imprevistos;

n) submeter. no prazo de 6 (seis) meses a contar
da publicação do ato de outorga. no Diário Oficial da
União. à aprovação do Ministério das Comunicações.
o local escolhido para a montagem da estação. bem
como as plantas, orçamentos e todas as demais especifi
cações técnicas dos equipamentos;

o) inaugurar o serviço definitivo no prazo determi
·nado pelo Ministério das Comunicações;

p) submeter-se aos preceitos estabelecidos nas con
venções internacionais e regulamentos anexos aprova
dos pelo Congresso Nacional bem çomo a todas as dis
posições contidas em lei, decretos, regulamentos e ins-

truçóes ou normas que eXIstam Ou venham a existir.
refcrentes ou aplicáveis ao serviço permitido;

q) não alterar. em qualquer tempo. seus estatutos
ou contrato social, nem efetivar transferências de ações
ou cotas sem que tenha havido prévia autorização do
Governo Federal;

r) manter a estação em perfeito funcionamento com
a eficiência necessária e de acordo com as normas técni
cas e operacionais que estiverem em vigor ou vierem
a ser fixados pelo Ministério das Comurucações;

s) manter a escrita e a contabilidade padronizadas.
de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério
das Comunicações;

t) não firmar qualquer eonvénio, acordo ou ajuste,
relativo à utilização das freqüências consignadas e à
exploração do serviço com outras empresas ou pessoas.
sem prévia autorização do Ministério das Comunica
ções;

u) obedecer às instruções baixadas pela Justiça Elei
toral, rcferentcs à propaganda eleitoral;

v) cumprir todas as prescrições contidas em leis. re
gulamentos e instruções que existam ou venham a exis
tir. referentes à programação.

Quanto à programação do Canal 289. objeto do Edi
tal n" 293/88 à Rádio Difusora Caxiense Ltda., obriga-se
também a reservar o seguinte tempo especificamente
a;

a) programas educacionais. compreendendo 5 (cin
co) horas semanais, conforme o estipulado no artigo
16. parágrafos l' e 2' do Decreto-Lci n' 236 de 28 de
fevereiro de 1967;

b) programas informativos. um mínimo de 5% (cinco
por cento) do horário de sua programação diária. além
do estabelecido na letra I da cláusula anterior.

Caxias do Sul, 18 de novembro de 1988. - Rosa
Catharina Angeli Alves, Diretor Presidente. - Raul
Bento Alves, Diretor Superintendente. - Helena .1oa
nna Bento Alves, Diretor Administrativo. - Clándia
Bento Alves, Dirctor Artístico.

I N S T A U R A ç Ã Oo E

nesta data, o processo que

,nesta Diretoria, com os documentos

T E R M O

Instaurei,
29102.001453 / 88número
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que 1nstruem a propos ta da RJ\DIO DlFUSlRA CAXIENSE LIDA.

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.-·-.-.-·-.-.-.,para executar serviço de radiodi
fusão saK)RA EM f'RmUENCIA_ M)IXJI....2\DA. , nos ~erJIlQS do

EDITAL n9' 293 / ---l31L'

A proposta cornpreende ~_>8 folhas numeradas e

rubricadas.

PORro ALEGRE/RS 21.11. 88----"T'I"-......I"'T".-;.------'---r,-o:--~----(local) (data)

Sábado I' 6149

A
Diretoria Regional
Departamento Nacional de Telecomunicações - DEN
TEL
Porto Alegre - R8

Mil e Dez - Radiodifusão LIDA., com sede em
Caxias do 8ul- RS, à Rua Marechal Floriano, 1225,
conjunto 4,1' andar, inscrita no CGCMF sob n'
92.275.122/0001-lJ9, neste ato representada por seu s6
cio-gerente Luiz Fernando Lisboa Triches, brasileiro,
casado, economista, residente e domiciliado em Caxias
do Sul - RS, à Rua Os 18 do Forte, 2061 - apto.
32, portador da Carteira de Identidade RG n'
10230604431. expedida pelaSSPIRS em 20-03-81, inscri
to no CPF sob n' 149.529,120-00, respeitosamente vem
a presença de V. 8' a fIm de requerer se digne a admiti-la
na qualidade de licitante, interessada que é na obtenção
da autorização para execução e exploração de serviços
de radiodifusão sonora através do canal 289 - classe
B, 105.7 MHz, no município de Caxias do Sul - RS,
nos termos do Edital N' 293/88 e, para tanto, junta
os seguintes documentos:

a) Contrato Social de Constituição, devidamente ar-
quivado na MM. junta comercial deste Estado;

b) Relação Anual de Informações Sociais-RAIS;
c) Certidões de Quitação de Tributos Federais;
d) 2 (duas) declarações assinadas pelo representante

legal da Mil e Dez - Radiodifusão LIda. e Anexo
V'

e) Certidão de Casamento n' 20.359, expedida pelo
Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da l' Zona
da Comarca de Caxias do Sul-RS, relativamente à
quotista Vera Maria Triches Seidl; Certidão de Casa
mento extraída das folhas 170 V, do Livro N' B-04,

sob o N' 1.889, expedida pelo Cart6rio de Registro
Civil de Pessoas Naturais da l- Zona da Comarca de
Porto Alegre-RS, a favor do quotista Luiz Fernando
Lisboa Triches.

t) Ficha de Cadastro-Formulário DNT-I48, em 3 vias
para os sócios da Mil e Dez - Radiodifusão LIda.

g) Certidão Negativa do Cartório de Distribuição Ci
vil, Falimentar, da Fazenda Pública, Criminal e de Pro
testos da Comarca de Caxias do Sul-RS, referente
à Mil e Dez - Radiodifusão LIda, Luiz Fernando Lis
boa Triches e Vera Maria Triches Seidl;

b) Certidão de Cumprimento das Obrigações eleito
rais dos s6cios da Mil e Dez - Radiodifusão LIda.

I) demonstração dos recursos técnicos que serão utili
zados pela licitante;

j) demonstração de disponibilidade de recursos fi·
nanceiros;

- recibo de depósito bancário no valor de Cz$
2.525.000,00 (dois milhões e quinhentos e vinte e cinco
mil cruzados);

- carta fornecida pelo Banco Bamerindus do Brasil
S.A., agência de Caxias do Sul-RS, em 17-11-88, ga
rantindo o empréstimo de Cz$ 3.000.000,00 (três mi·
lhões de cruzados);

- Minuta de alteração do contrato social contem
plando aumento do capital social da Mil e Dez - Radio
difusão LIda., de CIS 950.000,00 para Cz$ 6.000.000,00.

k) Instrumento de procuração, outorgado por Mil
e Dez - Radiodifusão LIda., a favor de Jairo Dealmo
Sauthier, Carlos Augusto Damin e Dorvalino Tizatto.
Endereço para correspondência
Mil e Dez - Radiodifusão Ltda.
Rua Marechal Floriano, 1225,10 andar, conj. 4
95020 - Caxias do Sul-RS.

P. Deferimento.
Caxias do Sul, 17 de novembro de 1988. - Mil e

Dez - Radlodlfusio Ltda.

PROCURAÇÃO

Outorgante: Mil e Dez - Radiodifusão LIda., COm
sede em Caxias do Sul - RS, à Rua Marechal Floriano
n' 1225 - conjunto 4, 1° andar, inscrita no CGCMF
sob o n' 92.275.12210001-lJ9 neste ato representada por
seu sócio-gerente Luiz Fernando Lisboa Triches, brasi
leiro, casado, economista, residente e domiciliado em
Caxias do Sul-RS, à Rua Os 18 do Fone, 2061, apto.
32, portador da Carteira de Identidade·RG n'
1023060443, expedida pela Secretaria de Segurança Pó
blica-RG n' em 20-03-81, inscrito no CPF sob o n'
149.529.120-00.

Outorgados: Jairo Dealmo Sauthier, industriário,
Carteira de Identidade RG n° 1003660402, expedida
pela Secretaria de Segurança Pública-RS, em 05/09n5,
inscrito no CPF sob o número 038.495.700-53; Carlos
Augusto Damin, engenheiro eletricista, Carteira de
Identidade RG n'I002094n7, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública-RS., em Ü5/03n5, inscrito no
CPF sob n' 235.671.630/00 e Dorvalino Tizatto, advo
gado, inscrito na OAB-RS, sob o número 6.329 e
no CPF sob o número 005.561.490-68 sendo o primeiro
e último casados e o outro solteiro, todos brasileiros,
residentes e domiciliados em Caxias do Sul - RS.

Poderes: para o fim especial de, individual, isolada
e independente da ordem de nomeação, em nome e
representação da outorgante, perante o Ministério das
Comunicações, Departamento Nacional de Telecomu
nicações ou perante quaisquer das suas diretorias ou
órgãos, apresentar e protocolizar propostas para parti-
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cipar de Concorrência para obtenção de autorização
para a execução c exploração de serviço de radiodifusão
no município de Caxias do Sul-RS, através do canal
289, 105,7 MHz, classe "B", nos termos do Edital n'
293/88, podendo para tanto, os ditos procuradores tratar
todos e quaisquer assuntos de interesse da mesma outor
gantc ou a cla concernentes, apresentar memoriais, re
querimentos ou quaisquer outros documentos, firman
do-os; apresentar recursos, defesas e impugnações;
apresentar e firmar compromissos, declarações e docu
mentos e, enfim, confere todos os poderes necessários
e indispensáveis ao bom desempenho do presente man
dato.

Caxias do Sul, 4 de novembro de 1988. - Mil e
Dez - Radiodifusão Ltda. Lniz Fernando Lisboa Tri
ches.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
MIL E DEZ - RADIODIFUSÃO LTDA.

I - Dos Sócios

Luiz Fernando Lisboa Triches, brasileiro, casado, re
sidente e domiciliado na rua Os Dezoito do Forte, 2061
apto 32, em Caxias do Sul - RS. portador da cédula
de identidade RG n 1023060443. expedida pela SSP/
RS. em 20-3-81. cadastrado no CPF/MF sob n"
149.52Y.120-00, infra- assinado e Vera Maria Triches
Seidl, brasileira, casada. residente e domiciliada na rua
Os Dezoito do Forte. 206 I, apt 12, em Caxias do Sul
- RS .. portadora da cédula de identidade RG n°
10240542Y6, expedida pela SSP/RS. em 28-4-81. cadas
trada no CPFIMF sob n" 248.575.560-49, abaixo firmada
- CONTRATAM. por esta c na melhor forma de Di
reito, a constituiçüo de uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada. sociedade de pessoas esta
que haverá de reger-se pelo presente Contrato Social
e, naquilo em que este for omisso ou lacunoso. pela
legislação que lhe for subsidiariamente aplicáveL

II - Da Denominação Social

A sociedade ora constituída girará sob a denominação
social de Mil e Dez - Radiodifusão Ltda.

m - Do Objeto Social

Constituiu-se no objeto da sociedade. a exploração
de concessões elou permissões para executar serviços
da radiodifusüo.

IV - Da Sede Social

A sociedade tem sua sede e foro jurídico na rua Mare
chal Floriano n° 1225 - conjunto 4, 1" andar - na
cidade de Caxias do Sul - RS.

V - Da Duração da Sociedade

A sociedade perdurará por prazo indeterminado

VI - Do Capital Social da Participação
e da Responsabilidade dos Sócios

O valor nominal do capital da sociedade é de Cz$
950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil cruzados) sub
dividido em 950.000 (novecentos c cinqüenta mil) qno
tas-partes de valor nominal unitlírio de Cz$ 1,00 (um
cruzado) totalmente subscritas e integralizadas neste
ato em moeda corrente brasileira e assim distribuídas
entre os sócios:

a) o sócio Luiz Fernando Lisboa Triches subscreve
e integraliza, neste ato, 475.000 (quatrocentos e setenta
e cinco mil) quotas de valor nominal unitário de Cz$
475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil cruzados)
pago neste ato em moeda corrente brasileira;

b) a sócia VeTa Maria Trichcs subscreve c integraliza,
neste ato, 475.000 (quatrocentos e setenta e cinco mil)
quotas de valor nominal unit,írio de Cz$ 1,00 (um cruza
do) pelo preço global de Cz$ 475.000,00 (quatrocentos
e setenta e cinco mil cruzados) pago neste ato em moeda
corrente brasileira.

. Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios será
limitada à totalidade do capital social, na forma da lei.

VII - Da Administração Social

A sociedade será gerida, administrada e represen
tada, em juízo ou fora dele, pelo sócio quotista Luiz
Fernando Lisboa Triches, antes qualificado.

Parágrafo primeiro, O administrador referido no
caput desta cláusula fica dispensado de caução de suas
gestões, mas no exercício de suas atribuições fará uso
da firma exclusivamente em 'negócios de interesse so-
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cial, sendo-lhe defeso prestar avais elou fianças de mero
favor;

Parágrafo segnndo. Para bem e fielmente desem
penhar os atos de direçüo da sociedade. O sócio-gerente
supra nominado fica investido de todos os poderes ne
cesscírios à gesrüo e à salvaguarda dos negócios e dos
interesses sociais, bem como a consecução dos objetivos
da sociedade. podendo inclusive alienar e/ou onerar
bens pertinentes ao seu ativo fixo e con~tituir procura
dores para a prática de determinados atos de gestão.
mediante a outorga de poderes específicos através de
instrumentos de mandato, cujos prazos de validade não
serão superiores a um ano. Quando a procuração tiver.
porém, como objeto a outorga dos poderes contidos
na cláusula ad judicia e os para o foro em geral. poderá
ser. conferida por prazo indeterminado.

Padgrafo terceiro. A remuneraçüo do sócio-geren
te será fixada de comum acordo entre os sócios-quo
tistas, observados os linlÍtes legalmente estabelecidos.

Parágrafo quarto, O administrador da sociedade se
rá, sempre. brasileiro, nato e a sua investidura em seu
cargo somente se efctivará de pleno juro após haver
sido sua designação aprovada pelo Ministério das Co
municações.

VIII - Das Deliberações Sociais
As deliberações sociais serão adotadas pela maioria

simples do capital votante. sendo certo que à cada uma
quota-parte do capital social corresponderá um voto
em tais deliberações,

IX - Das Qnotas-Partes e das Suas Cessóes

As quotas-partes em que se subdivide o capital social
sáo indivisíveis em relação à sociedade que. para cada
uma delas. reconhecerá somente um proprietário.

Parágrafo primeiro. As quotas-partes representati
vas do capital social sào incessíveis. inalienáveis e incau
sionáveis. direta ou indiretamente, a estrangeiros ou
pessoas jurídicas;

Parágrafo segundo. As quotas-partes do capital da
sociedade haverão de pertencer, sempre, a pessoas físi
ca de nacionalidade brasileira:

Parágrafo terceiro. As eventuais cessões e transfe
rências de quotas de capital da sociedade somente pode
rüo scr efetivadas em rigorosa harmonia com os ditames
1cgais contidos na legislação que regula as concessões,
permissões elou autorizações para exploração de servi
ços de radíodifusào sonora e mediante expressa anuên
cia do Ministério das Comunicações e em rigoroso aca
tamento às normas legais que regem o ato, contidas
na legislação pertinente.

X - Da Liqnidação, da Retirada
(lU do Falecimento dos Sócios

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos
em lei. A liquidação também se dará por deliberaçüo
que venha a ser adotada pela maioria do capilal votante.

Parágrafo primeiro. A sociedade não entrará em
dissolução e nem, conseqüentemente. em liquidação,
por retirada. morte, falência ou incapacidade de qual
quer dos sócios, desde que o outro delibere prosseguir
eom a mesma. c contanto que outro ou outros sócios
seja(m) admitido(s) em lugar do retirante, falecido. fali
do ou incapaz.

Parágrafo segundo. Ocorrendo um dos eventos pre
vistos no parágrafo antecedente, os haveres do sócio
que vier a falecer, for declarado falido. interdito, inca
paz ou que quiser, retirar-se, serão apurados conforme
balanço especialmente levantado no mês em que ocor
rer o evento e pago ao sócio retirante seus herdeiros
ou rcpresentantes legais em 48 (quarenta e oito) presta
ções mensais, iguais e sucessivas, sem juros, mas corri
gidas monetariamente em função da variação do valor
nominal das OTN ou outro índice que as vcnha substi
tuir. sendo a primeira no ato da assinatura da alteração
contratual que haverá de ser procedida dentro de 30
(trinta) dias contados do aludido evento.

Parágrafo terceiro. Na hipótese de falecimento de
algum dos sócios, seus herdeiros poderão ser admitidos
na sociedade,' contando que tal admissão conte com
o beneplácito do Ministério das Comunicaçõcs.

XI - Da Transmissão da Sociedade
A transformação em qualquer antro tipo jurídico da

sociedade poderá ser formalizada por deliberação dos
sócios quotistas, na forma prevista em lei e mediante
o acatamento de todas as normas legais que regem as
atividades a que esta se dedica.
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XII - Do Exercício Social

Anualmente. no dia 31 do mês de dezembro. proce
der-se-ão as demonstrações financeiras da sociedade.
sendo os lucros verificados, após a eventual formação
de reservas destinadas ao reforço do capital próprio
da emprcsa. distribuídos em partcs proporcionais à sua
participação no capital social entre os sócios que pode
rão levantá-lo em todo ou em parte. conforme o permitir
a situaçüo econômico-financeira da empresa, a critério
da gerência.

Parágrafo único. Os eventuais prejuízos verificados
em balanço serão suportados pelos sócios, proporcio
nalmente às quotas por eles possuídas, ou contabili
zados em conta própria. para compensação em lucros
futuros ou reservas existentes.

XIII - Das Disposições Gerais

1. Aplicam-sc subsidiariamente às disposições con
tratuais contidas neste instrumento. naquilo em que
este for omisso. dúbio ou lacunoso, as disposições legais
contidas no Decreto n" 3.708119. as regras jurídicas aca
so pertinentes contidas na Lei n' 6.404176 e. complemen
tarmente. as que exsurgem da legislação específica so
bre radiodifusão sonora,

2. A sociedade. por seus sócios, se obriga a cumprir
rigorosamente todas as regras legais que emanam do
ordenamento jurídico que rege a atuação das empresas
que se dedicam a exploraçüo de concessüo para execu
çüo de serviços de radiodifusão.

3. Nenhuma alteração poderá vir a ser introduzida
no presente contrato social à revelia do Ministério das
Comunicações, que deverá previamente aprová-Ias, sob
pena de ineficácia da alteração em apreço.

4. A responsabilidade técnica, a orientação adminis
trativa e intelectual dos serviços que serão executados
pela empresa regida pelo presente contrato social. cabe
T~l, sempre a brasileiros natos.

5. A empresa regida pelo presente diploma societário
manterá seu quadro de empregados constituído, sem
pre. por, pelo menos. 2/3 (dois terços) de trabalhadores
brasileiros natos.

6. A sociedade obriga-se a facilitar ao máximo a fisca
lização dos serviços que haverá de executar, por parte
do Ministério das Comunicações, atendendo com zelo.
probidade e diligência, todas as exigências legais que
esta vier a formular com tal propósito, enquanto perdu
rar a concessão que lhe será outorgada

7. Os sócios declaram que não se acham incursos
nas sanções cominadas à prática de qnaisquer crimes
que os pudessem impcdir de praticar livremente qual
quer tipo de atos de mercância.

E por estarem, assim, justos e contratados, os sócios
quotistas assinam este contrato cm quatro vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas instru
mentais. para qne surta seus jurídicos e legais efeitos.

Caxias do Sul, 8 de agosto de 1988. - Luiz Fernando
Lisboa Triches - Vera Maria Triches SeidI.

Testemunhas: De1mar Basso, CPF n" 255.903.320-87.
- Cláudio Mello, CPF n' 278.592.310-34.

Visto: Dorvalindo Tizatto, OAB-RS n' 6.32Y.

OF DIPIS/RS 566188
Porto Alegre, 26 agosto J.988

Setor de Informações e Cadastramento
À
Mil e Dez - Radiodifnsão Ltda.

Assunto: Rais Negativa
Senhor diretor:
1. Tendo em vista a entrega da Rais Negativa obe

decer ao calend,'rio estabelecido nó Manual da Rais
de cada exercício, a empresa acima epigrafada declarou,
através de ofício a esta Dipis/RS, a inexistência dc em
pregados no(s) ano(s) de 1987.

1.1. Não havendo implicação de nenhuma ordem,
em virtude da inexistência de vínculo empregatício, a
empresa está quite com as obrigações referentes ao Pis
- Programa de Integração Social, no que concerne
à entrega da Rais.

Atenciosamente. - Marlene Barbosa da Costa, Matr.
7400300, Chefe do Setor.

ANEXO I
Declaração

O abaixo assinado, representante legal da Mil c Dez
- Radiofusão Ltda., com sede em Caxias do Sul -



,1ulbode 1989

RS, à Rua Marechal Floriano, 1225, conjunto 4, I'
andar, inscrita no CGCMF sob o número
92.275.122/0001-09, declara que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no município de Caxias do
Sul - RS, e que não excederá os limites fixados no
art. 12 do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de
1967, caso venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão,
no Município de Caxias do Sul - RS, nem de outras
empresas de radiodifusão, em municípios diversos, em
excesso aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei
n- 236, de 28 de fevereiro de 1967, mesmo que a preten
dente venha a ser contemplada com a outorga.

Caxias do Sul, 16 de novembro de 1988. - Luiz
Fernando Lisboa Trlcbes.

MIL E DEZ - RADIODIFUSÃO LIDA.
CGCMF N- 92.275.12210001-09

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I - Dos Sócios

Luiz Fernando Lisboa Triches, brasileiro, casado, re
sidente e domiciliado na Rua Os Dezoito do Forte,
2061, apto. 32 em Caxias do Sul - RS, portador da
cédula de identidade RG n-l023060443, expedida pela
SSP/RS em 20-3-81, cadastrado no CPFIMF sob o n'
149.529.120-00, infra-assinado e Vera Maria Triches
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Seidl, brasileira, casada, residente e domicilida na Rua
Os Dezoito do Forte, 2061 apto. 12, em Caxias do
Sul - RS, portadora da cédula de identidade RG n'
102405424296, expedida pela SSP/RS em 24-4-81, ca
dastrada no CPF/MF sob o n' 248.575.560-49, abaixo
firmada, detentores da totalidade das quotas em que

se sub-divide o capital social da sociedade por quotas
de responsabilidade limitada que gira sob denominação
de Mil e Dez - Radiodifusão LIda. com sede e foro
jurídico em Caxias do Sul-RS, à Rua Marechal Floria
no 1225 conjunto 4, I' andar, cadastrada no CGCIMF
sob o n' 92.275.122/0001-09, com seus atos constitutivos

arquivados sob o n' 43.201.560.092, em 12 de agosto
de 1988, na Colenda Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul, deliberam por unânime consenso
e sem opiniões divergentes promover a seguinte altera
ção no contrato de regência da sociedade, fazendo-o
nOs termos das avenças a seguir livremente pactuadas:

11 - Da Elevação do Capital Sodal
por Subscrição e Integralização

de Novas Quotas

1. Partindo de unânime consenso da totalidade dos
sócios, o valor do capital social de Cz$ 950.000,00 (nove
centos e cinqüenta mil cruzados), subdivido em 950.000
(novecentas e cinqüenta mil) quotas-partes de valor no-

Sábado 1- 6151

minal unitário de CzS 1,00 (um cruzado), é elevado
neste ato para Cz$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruza
dos), mediante a subscrição de 5.050.000 (cinco milhões
e cinqüenta mil) de novas quotas-partes do capítal s0

cial, no valor unitário de Cz$ 1,00 (um cruzado) e que
serão integralizados em moeda corrente nacional no

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
deste instrumento, da seguinte maneira, livremente
ajustada entre os sócios:

a) O sócio Luiz Fernando Lisboa Triches subscreve
neste ato 4.040.000 (quatro milhões e quarenta mil)
quotas-partes, no valor unitário de Cz$ 1,00 (um cruza
do), pelo preço global de Cz$ 4.040.000,00 (quatro mi
lhões e quarenta mil cruzados);

b) A sócia Vera Maria Triches Seidl subscreve neste
ato 1.010.000 (um milhão e dez mil) quotas-partes, no
valor nominal unitário de CzS 1,00 (um cruzado), pelo
preço global de CzS 1.010.000,00 (um milhão e dez
mil cruzados);

2. Diante das subscrições das quotas-partes supra
mencionadas, o valor nominal do Capital Social da s0

ciedade passa a ser de Cz$ 6.000.000,00 (seis milhões
de cruzados), subdividido em 6.000.000 (seis milhões
de quotas-partes no valor nominal unitário de Cz$ 1,00
(um cruzado) assim distribuído entre os sócios:

%
-Nome cios Sócios NQ Quotas Valor Nominal Participação

Luiz Fernando Lisboa Tric'~s 4.600.000 4.800.000,00 80
Vera Maria Tricher. ~eldl 1.200.000 1.200.000.00 20

lotai do Capital Social 6.000.000 6.000.000,00 100

m - Do Capital SodaI, da Pardclpaçio
e da Respo...bDldade dos SócIos

Em face da elevação do Capital Social supra aludi·
da. a cláusula VI do Contrato Social ora alterado, passa,

a partir da data deste instrumento, a vigorar com a
seguinte redação:

"IV - Do Capital Social, da Participação
E da responsabilidade dos sóelos

O valor do capital da sociedade é de CzS
6.000.000,00 (seis milhões de cruzados), subdivididos
em 6.000.000 (seis milhões) quotas-partes de valor no
minal unitário de Cz$ 1,00 (um cruzado), assim distri
buído entre os sócios:

X
Nome dos Sócios Ng quotas Valor Nominal Par ti c1pação

LuIz Fernando Lisboa Tr- Jclles 4.800.000 4. ClOO.OOO.OO 80
Vera Maria Trlctles Seidl 1.200.000 I. 200. 000.00 20

, o 1::11 fl0 (:"Ip I t n 1 Soe Ia 1 6.000.000 GOUO.OOO.OO 100

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios será
limitada a totalidade do capital social, na forma da lei."

IV - Da ManuteDÇio elas Demais Cláusulas

~od~ as demais cláusulas, parágrafos, itens, termos
e disposições contidas no contrato de regência da socie
dade, datado de 8 de agosto de 1988, e que não tenham

sido expressamente derrogadas através das alterações
contidas neste instrumento, continuarão inalteradas e
em pleno vigor e são pelas partes contratantes ratifi
cadas mediante este instrumento.

Esta folha de n' 3 faz integrante da alteração d:> con
trato social da Mil e Dez - Radiodifusão LIda., datada

de 16 de novembro de 1988, composto de 3 folhas nume
radas de 1 a 3.

E, por estarem, assim justas e contratadas, as partes
firmam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de
igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



6152 Sábado l' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1989

rubricadas.

A proposta compreende 3__1 folhas numeradas e

PORTO ALEGRE 21. 11. BB

(local) (data)

.M~

prestada no Anexo V. Campo I e 2. onde foi colocada
a expressão "Nihil";

2) a certidão eleitoral do Diretor devení ser expedida
com data posterior a 15-11-88. ocasião em que se reali
zou o último pleito.

Assim sendo, no prazo de 15 (quinze) dias. contados
do recebimento deste deverá essa entidade remeter a
esta Diretoria Regional, situada à Rua Duque de Ca
xias. 1297. a documentação acima mencionada, suprin
do as falhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado. no prazo previsto,
implicará a desdasificação dessa entidade.

Atenciosamente. - Yapir MarottaPor Delegação 
Maria Tereza Fernandes. Chefe da SRAD - DR/PAE.

À Diretoria Regional
Departamento Nacional de Telecomunicaçôes - Den
tel
Porto Alegre - RS

Mil e Dez - Radiodifusão Ltda .. com sede em Caxias
do Sul-RS., à Rua marechal Floriano. 1225. conjunto
4. ]9 andar. inscrita no CGCMF sob o n'!
92.275.122/0001-09. neste ato representada por seu só
cio-gerente Luiz Fernando Lisboa Triches, brasileiro,
casado. economista, residente c domiciliado em Caxias
do Sul - RS., à Rua Os 18 do Forte, 2061 - ap.
32, portador da Carteira de Identidade RG n'
10230604431, expedida pela SSP/RS em 20-3-81. inscri
to no CPF sob o n° 149.529.1.20-00, tendo em vista
sua proposta relativa ao Edital n" 293/88, que visa a
execução e exploração dos serviços de radiodifusão so
nora na cidade de Caxias do Sul-RS, e tendo em vista
o quanto dispõe O Ofício n' 1.082/88, Pae 4. de 13-12-88.
desta Diretoria Regional, com o devido acatamento.
vem requerer se digne determinar a juntada ao Processo
protocolado sob o n' 21nov-29102,OOI455/88. dos se
guintes documentos:

á) anexo V, informando que a naturalidade e resi
dência da sócia e gerente é do município do Edital;

b) certid:Io fornecida pela 16' e 136' Zona Eleitoral,
em nome dos sócios da requerente.

P. Deferimento.
Caxias do Sul, 28 de dezembro de 1988. - Mil e

Dez - Radiodifusão Ltda.

na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, cumpre-nos informar que a proposta apresen
tada por essa entidade, foi analisada por esta Diretoria
Regional, tendo sido julgada incompleta pelos seguintes
motivos:

1) quadro complementar à proposta com incorre
ções. De acordo com os documentos juntados aos autos,
os sócios e o Diretor da Entidade são naturais e residem
no município do Edital, o que contradiz a informação

1.2. Tipo elou Modelo: SI-FMU-B
2. Sistema irradiante
2.1. Fabricante: Map'ra - Indústria e Comáeio de

Antenas Ltda.
2.2. Tipo e/ou Modelo: FMB-2
Caxias do Sul. 16 de novembro de 1988. - Eng"

Eletr. Carlos Augusto Damin, CREA - RS n" 57.454,

T E R M O D E I N S T A U R A ç ~ O

Instaure!, nesta data, o processo que recebeu o

nümero 29102.001455 /~,nesta Diretoria, com os documentos
que instruem a proposta da MIL E DEZ RADIODIFUSÃO LTDA

_____________________ ,para executar serviço de radiod~

fusâo_SONOF.A EM FREQU~NCIA MODULADA , nos termos do

EDITAL n'i" 293 /~.

ANEXO V
Demon~trução de Recursos Técnicos

Mil e Dez - Radiodifusão Lrda.
Rua Marechal Floriano. 1225. 1" andar - Coni. 04
Caxias do Sul-RS. .
1. Transmissor
1.1. Fabricante: WTK - Teleeomunicaçôes Ltda.

Em 13 de dezembro de 1988
Me-Dentel
OFÍCIO N' 1.082/88 Pae 4

Do: Diretor da Diretoria regional do Dentel em Porto
Alegre

Ao: Sr. diretor da Mil de Dez radiodifusão Ltda.
Assunto: Solicitação (Faz)
Sr. Diretor:
Relativamente ao Edital n' 293/88. que visa a execu

ção e exploração dos serviços de radiodifusão sonora

fllH XI) V

___________________________• • • • __ "T' __ • .

Luiz Fernando Lisboa Triches
Vera Maria Triches Seidl

Luiz Fernando Lisboa Triches
Vera Maria Triches Seidl
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(Representante

28 / 12 /88

~··bA~-
Legal)

Exm" Senhor Ministro de Estado das Comunicações

Rede Litoral de Emissoras Ltda., CGCI MF n'
88.649.06610001-58, devidamente constituída na forma
da legislação em vigor, com sede na Avenida Marechal
Floriano 920, conjunto 204, na cidade de Osório. Estado
do Rio Grande do Sul, tendo tomado conhecimento
através do Diário Oficial da União de 21-9-88 do Edital
n" 293/88, mandado publicar por esse Ministério, convi
dando os interessados à execução do serviço de radiodi
fusão souora em Freqüência Modulada na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, vem
por seu Diretor que a esta subscreve, dizer à V. Ex'.,
que deseja executar o serviço e se compromete, desde
já a atender a todas as exigéncias de ordem técnica
e legal que lhe sejam feitas por esse Ministério.
Declara na oportunidade. que conhece e se submete
às condições deste Edital.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Osório, 18 de novembro de 1988. - Rede Litoral
de Emissoras Ltda.

PROCURAÇÃO

Rede Litoral de Emissoras Ltda, com sede na cidade
de Osório. CGC/MP N" 88.649.066/001-58, através de
seu Diretor abaixo subscrito, outorgar poderes à Léo
Ricardo Petrv. brasileiro, CIC 293982660-91 residente
e domiciliadó na cidade de Porto Alegre. de protocolar
e encaminhar documcntação necessária para participar
do Edital n" 293/88, referente à exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüeneia modulada para
a cidade de Caxias do Sul junto ao Dentel - Orgão
do Ministério das Comunicações. em Porto Alegre.

Osório. 18 de novembro de 1988. - Rede Litoral
de Emissoras Ltda.

CONTRATO SOCIAL

Que entre si fazem, Paulo Cesar Notari, radialista,
portador da Carteira de Identidade n' 100.169.839-RS,
portador do CIC n" 183.669.530168, residente e domici
liado na rua 15 de Novembro n" 291, Cidade de Osório,
Flávio Luiz da Rosa F1eek, radialista. portador da Car
teira de Identidade n" 100.495.184 2-RS, portador do
CIC n' 236.869.360/20, residente e domiciliado na ruu
Dona Ana, 54 - Cidade de Porto Alegre, e Claiton
Luiz Tomiello Hoffmester, publicitário, portador da
Carteira de Identidade n' 501.695.312 6-RS, portador
do CIC n' 355.696.700/68, residente e domiciliado na
Av. Barão do Rio Branco, 569 -Cidade do Torres-RS,
todos brasileiros, maiores. solteiros, reservistas, resol
vendo de comum acordo constitúir uma sociedade por
cotas de responsabilidade limitada sob as cláusulas e

. condições seguintes:

Cláusula I

Que a presente sociedade girará sob a razão social
de "Rede Litoral de Comunicações Ltda", com sede
na rua Manoel Marques da Rosa, 599 -loja 6. Centro.
na Cidade de Osório - Estado do Rio Grande do Sul.

Cláusula 11

Que o Capital Social será de Cr$ 2.600.000.00 (dois
milhões e seiscentos mil cruzeiros) divididos em 26.000
(vinte e seis mil cotas) de Cr$ 100.00 (cem cruzeiros)
cada uma, sendo integralizado dentro de 9 (nove) meses
a contar da data do contrato inicial, em moeda corrente
nacional e distribuído entre os seguintes sócios e da
seguinte forma:

a) Paulo Cesar Notari: 87% do Capital Social. ou
seja 22.620 (vinte e duas mil seiscentos e vinte cotas)
no valor de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) cada uma, num
total de 'Cr$ 2.262.000,00 (dois milhões, duzentos e ses
senta c dois mil cruzeiros):

b) Calaiton Luiz TomiellÇl Hoffmeister: 10% do Capi
tal Social, ou seja 2.600 (duas mil c scieentos cotas)
no valor de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) cada uma. num
total de 260,000,00 (duzentos e sessenta mil cruzeiros);

c) Flávio Luiz da Rosa Fleck: 3% do Capital Social.
ou seja 780 (setecentas e oitenta cotas) no valor de
Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) cada uma. num total de
Cr$ 78.000,00 (setenta e oito mil cruzeiros).

Cláusula m
Que a responsabilidade de cada sõcio sení limitada

até o total do Capital Social e declaram que as cotas
representativas do Capital Social são inaliemíveis e in
caucionáveis, direta ou indiretamente, a estrangeiros
ou pessoas jurídicas, dependendo qualquer alteração
contratual, assim como transferência de cotas, de prévia
autorização do Poder Concedente.

Cláusula IV

Quc seu ramo de atividade será o de Radiodifusão.

Cláusula V

Qlle a gerência da presente sociedade será exercida
pelo sócio Paulo Cesar Notari.

Cláusula VI

Que a gerência terá uma retirada mensal a título
de pro labore, nunca inferior ao valor do salário mínimo
regional vigente.

Cláusula VII

Que em caso de retirada ou morte de um dos sócios .
se esta ocorrer dentro de 6 (seis) meses após o último

Balanço, servirá este por base. Caso contrário. será
feito novo Balanço para apuração dos haveres do sócio
falecido ou retirante.

Cláusula VIII

Que o prazo de duração da presente socicdade será
por tempo inteterminado, a iniciar em 24 de novembro
de 1982.

Cláusula IX

Que o lucro anualmente apurado em Balanço Geral
será distribuído entre os sócios na proporção do capital
investido.

Cláusula X

Que a preseute sociedade podeni instalar filiais ou
agências no território nacional ou estrangeiro, de acor
do com as necessidades.

Cláusula XI

Que o sócio que pretenda retirar-se da presente socie
dade deverá cientificar a mesma. por escrito. cum uma
antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

Cláusula XII

Que. em caso de mortc de um dos sócios, a sociedade
não será dissolvida. podcndo os herdeiros do sócio fale
cido, fazerem parte da mesma, mediantc a concordância
umlnime dos demais sócias.

Cláusula XIII

Que a nenhum dos sócios é permitido transferir ou
ceder as suas cotas a estranhos à sociedade. sem a prévia
concordância dos demais sócios.

Cláusnla XIV

Que, todas as alterações deverão ser deliberadas por
decisão da maioria do Capital Social.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam
o llresente instrumento de Contrato Social, em 3 (três)
vias, de igual forma e teor.

Osório (RS), 24 de novembro de 1982. - Paulo Cesar
Notari - Flávio Luiz da Rosa Flcck - Claiton Luiz
Tomiello Hoffmeistcr.

ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

Que entre si fazem, Paulo Souza Notari, radialista,
portador da carteira de identidade n" l00.169.839-RS,
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portador do CIC n'I83.669.530168, residente e domici
liado na rua 15 de Novembro n' 291, Cidade de Osório,
Flávio Luiz da Rosa F1eck, radialista, portador da car
teira de identidade n' 100.495.184. 2-RS, portador do
CIC n' 236.869.360120, residente e domiciliado na rua
Dona Ana n' 54, Cidade de Porto Alegre, e Claiton
Luiz Tomiello Hoffmeister, publicitário, portador da
carteira de identidade n' 501 695.312 6-RS, portador
do CIC n' 355.696.700168, residente e domiciliado na
Av. Barão do Río Branco, 569, Cidade de Torres 
RS, todos brasileiros, maiores, solteiros, reservistas,
no seguinte teor:

Que a presente sociedade girará sob a razão social
Rede Litoral de Emissoras Ltda, com sede na rua Ma
noel Marques da Rosa, 599 - Loja 06, Centro, na
Cidade de Osório - Estado do Río Grande do Sul.

Por estarem justos e contratados, ratificando em to
dos os seus termos as demais cláusulas do contrato so
cial, finnam a presente alteração contratual, depois de
a terem lido e achado conforme, na presença de duas
testemunbas instrumentais.

Osório (RS), 27 de Janeiro de 1983. - Paulo Cear
Notar! - Nrio Luiz da Rosa F1eck - Clalton Luiz
T-'eIlo Hotrmelster.

Testemunhas: Merl TerezlDba Pinto, CIC
251.782.640/53. -CIúdIo Maranhão ValdezParanhos,
CIC 345.724.220/87.

REDE UTORAL DE EMISSORAS LIDA

CGCMF n' 88.649.06610001-58

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SO
CIAL

Paulo Cesar Notari, Brasileiro, solteiro, maior, radia
lista, inscrito no CIC sob o n'183.669.530-68, portador
da Cédula de Identidade Civil n' 100.916.983/8, expe
dida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado
do Rio Grande do Sul, residente e domiciliado na Rua
15 de Novembro, 291 em Osório-RS., Miguel Alfredo
Petry, brasileiro, casado, do comércio, inscrito no CIC
sob o n' 178.717.000-49, portador da Cédula de Identi
dade Civil n' 1003176078, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul,
residente e domiciliado na Av. Cristovão Colombo, 772,
em porto Alegre-RS e Leo Rícardo Petry, brasileiro,
solteiro, maior, do comércio, inscrito no CIC sob o
n' 293.982.660/91, portador da Cédula de Identidade
Civil n' 1004191084, expedida pela Secretaria da Segu
rança Pública do Estado do Río Grande do Sul, resi
dente e domiciliado na Av. Cristóvão Colombo, 772
em Porto Alegre-RS, únicos sócios da sociedade que
gira sob a denominação social de Rede Litoral de Emis
soras Ltda, com sede na Av. Marechal Floriano, 920
conjunto 205 em Osório-RS., inscrita no CGCMF sob
o n' 88.649.06610001-58, com Contrato Social registrado
na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul sob o n' 43200588741 em 24-02-83, resolvem
de comum acordo alterar seu Contrato Social, mediante
cláusulas e condições seguintes:

I - Da administração:

Cláusula quluta

A sociedade será administrada por brasileiro nato
que no cargo de gerente, representará ativa e passiva-

mente ante qualquer órgão ou poder. firmando toda
e qualquer documentação, sendo que a investidura no
cargo somente poderá ocorrer após a aprovação do Mi
nistério das Comunicações.

Fica eleito para esta função, por prazo indetermi·
nado, o sócio Paulo Cesar Notari.

Parágrafo único. É expressamente veda~o à socie
dade de a prestação de avais, fianças, cauçoes e atnda
a participação em qualquer outro negócio que não.esteJa
diretamente relacionado com os negócIos e obJeuvos
sociais.

A infração ao estabelecido neste parágrafo implicará
em responsabilidade pessoal e direta por parte do infra
tor quanto aos atos de infração e todas as suas conse
qüências.

11 - Da transferência de quotas;
As cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira,

passarão a ter a seguinte nova redação:
Os sócios tem preferência absoluta em toda e qual

quer cessão ou transferência de quotas.

III - Das demais cláusulas:
As demais cláusulas nào expressamente modificadas

permanecem inalteradas.
Estando justos e concordes, mandam redigir o pre

sente instrumento, que depois de lido e achado confor
me, ê assinado pelos sócios ante as testemunhas.

Tramandaí, 25 de novembro de 1986. - Paulo Cesar
Notarl, CIC n' 183.669.530/68 - Miguel Alfredo Petry,
CIC n' 178.717.000-49 - Uo Ricardo Petry, CIC N'
293.982.660/91

Testemunhas: Paulo Roberto Hernardes, CIC N'
228.503.330/34. - ROSMne Paganl da Silva, CIC N'
516.843.240/53.
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: LYS ELECTRONIC LTDA.

J.2 - tipo v/tll\ 1I1l1l1t'll
l

: FM 1000 E HOMOLOGAÇÃO Nº 0420/87
VALIDADE: 27.11.92

2"- THANS~jISSOH /\\JXII.Ji\lt-+4'-0 __ ' _00 O"

2.] - f;J1))"i (.":11111 0
:

2. 2 - t i Jl \) t' I til I 111' I ,k I 11 :

3.1 -fullriç;III!l': MAPRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA

3.2 - tipo t'j\JII 1IIIJIkl():FM (A/S) HOMOLOGAÇÃO Nº 0308/84
VALIDADE: 03.05.89.
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A~EXO I II

D E C L A R A C ~ O

O(s) abiljxu as.sin<ldo(s), tlil'igcnte(s) clil
REDE LITORAL DE EMISSORAS LTDA.---------,

dcclôl,.l(m) que:
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executante
de

<l) n a o p a r t i c i p [\ ( m) da d i r' e ç ã o d c ou l r a e n t i d a d e
do mesmo tipo de servi~o de radiodifusão no munic{pio

CAXIAS DO SUL - RS , nem de outl'as empre-

( mLI n i c 1fl i o é1 C] U C S C I' e r c r C O Ed i tal )
SélS de rau,i odi [tiSnO, em muni ci pios di versos, em excesso aos limi
{,es fixados no arti go 12 do Decreto-Lei n Q 236, ele 28 de fe,,i"erei
r'o de 1967, mesmo que il \H'Opl)/lCntó venha n ser eontcmplildil eom a
ClUl,OI'gil ;

1» l1:Io csC(.(,;Q) no ex: reieio do mandato eletivo
que Jhe(s) assegure jrnulIidólck 'iJóll'lóll cntill', nem eXI~rcc(m) cnrgo de
s u p l~ r v i s.:i o " 11 ;1 S S c s S () " il "'" n t. () ri" 1\ ( 1 i ni s L " ;l ç .:i o 'l~ "1 .i c a, cl o II U i1 1

decul"';} rOl'O (:spcc i ;11. ./ )

----.O.5.ÚBj.O=- Rs/,// /, ,

('~;IL/

(assinaLlI

/

T E R M O D E I N S T A U R A ç Ã O

fusão SBNORA EM

EDITAL n9' 293

A proposta compreende .2~5~_folhas numeradas e

rubricadas.

PORTO ALEGRE 21.11.88

( \

(local) (data)

(chefe da seçao de radiodif~são)

ti- d~ d---.
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MC-DENTEL
OFÍCIO N' 1081/88 PAE 4 Em. 13 de de-
zembro de 1988.

DO: Diretor da Diretoria do Dentel em Porto Alegre
AO: Sr. Diretor da Rede Litoral de Emissoras LIda
Assunto: Solicitação (Faz)
Sr. Diretor,
Relativamente ao Edital n" 293m3. que visa à execu

ção e exploração dos serviços de radiodifusão sonora
na cidade de Caixias do Sul. Estado do Rio Grande
do Sul, cumpre-nos informar que a proposta apresen
tada por essa entidade. foi analisada par esta Diretoria
Regional, tendo sido julgado incompleto peJos seguin
tes motivos:

1) a certidão eleitoral do Diretor deverã ser expedida
com data posterior a 15-11-88, ocasião em que se reali
zou o último pleito;

2) não apresentou as Certidões dos Cartórios Cível,
Criminal e de Protesto de Títulos das locais de residên
cia das 5 (cinco) anos, bem assim das localidades onde
exerça ou haja exercido atividade econômica como ad
ministrador.

Assim sendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento deste. deverá essa entidade remeter
a esta Diretoria Regional, situada à Rua Duque de
Caxias, 1.297. a documentação acima mencionada. su
prindo as falhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado, no prazo previsto,
implicará a desclassificação dessa entidade.

Atenciosamente. - Yapir Marotta por Delegação.
- Maria Tereza Fernandes, Chefe da SRAD - DRJ
PAE.

Excclcntíssimo Senhor Ministro de Estado das Comu
nicações.

Emissoras Reunidas LIda., inscrita no CGC - MF
sob o n' 92.775.295/0001-96, devidamente constituída
na forma da legislação em vigor, com sede nesta Capital,
na rua Padre Chagas n' 67, conjunto 201/204, tendo
tomado conhecimento, através do Diário Oficial da
União de 21 de setembro de 1988, do Edital mandado
publicar por esse Ministério, convidando os interessa
dos à execução do serviço de radiofusão em freqüência
modulada na cidade de Caxias do Sul, Estado do Ria
Grande do Sul. vem, por seu Superintendente que a
esta subscreve, dizer a V. Ex', que deseja executar o
serviço e que se compromete, desde já, a atender a
todas as exigências de ordem técnica e legal que lhe
sejam feitas por esse Ministério.

Declara, na oportunidade, que conhece e se submete
às condições deste Edital e que participa do Edital n"
226/88.

Nestes tcrmos
Pede deferimcnto
Porto Alegre. 18 dc novembro de 1988. - Frederico

Arnaldo Peró Ballvé, Superitendcnte.

PROCURAÇÃO

Outorgante: Emissoras Reunidas LIda.; inscrita no
CGC - MF sob o n' 92.775.295/0001-96, com sede
nesta Capital na rua Padre Chagas n" 67, conj. 202/204,
neste ato representada por seu Superintendente, Frede
rico Arnaldo Peró Ballvé, brasileiro, casado. do comér
cio, inscrito no CIC sob o n',' 000.139.000-72, residente
e domiciliado nesta Capital.

Outorgado: José Luiz Barbosa Pereira. brasileiro,
solteiro, maior, radialista. inscrito no crc sob O número
316.887.720-49, portador da carteira de indentidade n'
8017072607, residente e domiciliado nesta Capital, na
Quadra 22, Casa 13, Vila Farrapos.

Poderes: A outorgante acima nomeia e ccnstitui seu
bastante procurador o outorgado supra qualificado, pa
ra o fim especial de representá-Ia junto à Diretoria
Regional do DenteL cm Porto Alegre. nos atos de entre
ga de proposta para execução de serviço de radiofusão
em freqüência modulada na cidade de Caxias do Sul.
neste Estado, nos termos da Edital n" 293/88, publicado
no DO, de 21 de setembro de 1988, podendo prestar
informações e assinar toda a documentação necessária.
ter vistas a processos e praticar todos os atos indispen
sáveis ao perfeito desempenho do presente mandato,
inclusive substabelecer.

Porto Alegre, 16 de novembro de 1988. - Frederico
Arnaldo Peró Ballvé, Superitendente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

DOCUMENTOS

Acompanham a presente proposta, os documentos
a seguir discriminados:

a) Documentos relativos à Sociedade:
I - contrato social e alteração contratual, devida

mente arquivados na Junta Comercial;
2 - sópias autenticadas das Relações Anuais de In

formações Sociais (RAIS), relativas ao ano-base de
1987, de Alegrete e Caxias do Sul;

3 - certidão de quitação de tributos federais;
4 - declarações firmadas pelos dirigentes.
b) Documentos relativos ao Sr. Frederico Arnaldo

Peró Ballvé:
1 - certidões negativas de processos cíveis e crimi

nais e de protestos de títulos, fornecidos nas cidades
de Porto alegre, Alegrete e Caxais do Sul:

2 - prova de cumprimento das obrigações eleitorais;
3 - declarações firmadas em formulários próprios.
c) Documentos relativos à Sra. Dellis Soares de Araú-

jo:
1 - certidões negativas dc processos cíveis e crimi

nais c de protesto de títulos, fornecidos. nas cidades
de Alegrete e Caxias do Sul;

2 - certidões negativas de processos criminais e de
protestos de títulos, fornecidos na cidade de Porto Ale
gre;

3 - certidão positiva de processos cíveis, fornecida
pelo Distribuidor do Foro de Porta Aleg e (vide obser
vação ancxa à certidão);

4 - prova de cumprimento das obrigações eleitorais.

EMISSORAS REUNIDAS RÃDIO CULTURA S/A

CGC - MF n' 92.775.295/0001-96

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, que delihe
rou pela transfomação do tipo Jurídico de sociedade
anônima em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada.

Aos quinze dias do mês dc setembro de mil novecento
e oitenta e sete,às 1.6 (dezesseis) horas, em sua sede
social, na Rua Padre Chagas n' 67, Conj. 106, 201 a
204, em Porto Alegre - RS. reuniram-se em Assem
bléia Geral Extraordinãria, os acionistas que represen
tavam a totalidade do capital de Emissoras Reunidas
Rádio Cultura S/A, para o fim especial de deliberarem
sobre a transformação do tipo jurídico de sociedade
anônima para. sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, face dà expressa disposição estatutária e arti
gos 220, 221. da Lei n' 6.404176. Os presentes escolhere
222 para presidir os trabalhos e secretariá-los os acio
nistas Frederico Arnaldo Peró Ballvé e Dellis Soares
de Araújo, respectivamente. Instalados os trabalhos,
O Sr. Presidente ressaltou as conveniências da transfo
mação de socidade anônima para sociedade por cotas
de resposabilidade limitada, dentre as quais destacou
a menor complexidade na estrutura de funcionamento
da empresa. Referiu-se. ainda, o Sr. Presidente, que
o capiral da sociedadc. que é de Cz$ 6.889.869,06 (seis
milhües. oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos
e sessenta e nova cruzados e seis centavos), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 688.986.906
ações ordinárias nominativas de.Cz$ 0,01 (um centavos)
cada uma, passará, com a transfomação, a ser de Cz$
6.889.869.00 (seis milhões oitocentos e oitenta e nove
ento e sessenta e nove cruzados), dividido em 6,889.869
cotas indivisas de Cz$ 1.00 (um cruzado) cada uma,
negociando os sócios, entre si, as frações inferiores a
uma cota. como segue: a) FREDERICO ARNALDO
PERÓ BALLVÉ. brasileiro, casado. do comércio. por
tador da carteira de indentidade n' 2003458987 e do
CPF n" 000.139.000-72, residente e domicialiado em
Porto Alegre - RS, na Rua Jardim Cristofel n' 155,
com 515.913.4'58 ações ordinárias nominativas no valor
de Cz$ 5.159.134.58, passa a ter 5.159.134 cotas no
valor de 5.159.134,00; bJ DELLIS SOARES DE
ARAÚJO, brasileira, solteira, do comércio, portadora
da carteira de identidade n' 1020794669 e do CPF n
430.292.800-04, residente e domiciliada cm Porto Ale
gre - RS, na Rua Fernando Machado n' 441 apar!.
16, com 87.156.844 ações ordinárias nominativas no
valor de Cz$ 871.568,44; passa ater 871.568 cotas no
valor de Cz$ 871.568,00; c) EDUARDO FALCÓN ES
KENAZI: brasileiro, casado, do comércio, portador
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da carteira de identidade n" 387.646.578 do CPF n'
004.518.277-91, residente e domiciliado no Rio de Ja
neiro - RJ. na Av. João Luís Alves n'! 196, apart.
101, com 61.388.453 ações ordinárias nominativas no
valor de Cz$ 613.884,53, passa ter 613.885 cotas no
valor de Cz$ 613.885,00; d) NANCI MARTINS VIA
MONTE, brasileira, casada. do comércio. portadora
da carteira de indentidade n' lOJ5910266 e do CPF
n" 082. 3]4.780-00. residente e domiciliada em Porto
Alegre- RS. na Rua Peri Melo n"'208, com 10.541.363
ações ordinãrias nominativas no valor de Vz$
613.413,63, passa a ter 105.414 cotas no valor de Cz$
105.414,00; e) GIOCONDA SCOTTO FERLAUTO,
brasileira, viúva. do lar. portadora da carteira de inden
tidade n' 9025960511 e do CPF n' 126.995.510-15, resi
dente e domiliada em Porto Alegre - RS. na Av. Nilo
Peçanha n" 242, apar!. 1004, com 8.268.042 ações ordi
mirias nominativas no valor de Cz$ 32.6R0.42, passa
a ter 82.680 cotas no valor de Cz$ 82.680,00: f) IBANEZ
RIBEIRO LISBOA, brasileiro, casado, funcionário pú
blico, portador da carteira de identidade n" 1033857663
e do CPF n' 004.876.020-91, residente e domicialiado
em Porto Alegre - RS na Rua Aurélio Bittencourt
n' 220. apar!. 303. com 3.238.475 ações ordinárias nomi
nativas no valor de Cz$ 32.384,75. passa a ter 32.385
cotas no valor de Cz$ 32.385,00; g) EVANISE RIBEI
RO LISBOA TRICHEIS. brasileira. casada, do lar,
portadora da carteira de indentidacie n' 6.299 e do CPF
n' 004.426.670-53, residente e domiciliada em Caxias
do Sul - RS, na Rua Sinimbu n" 2060, com 2.480,
271 ações ordinárias nominativas no valor de Cz$
24.802,71, passa a ter 24.803 cotas no valor de Cz$
24.803.00. O Sr. Presidente submeteu a aludida pro
posta à votação, tendo sido aprovada unanimemente.
A seguir, o Sr. Presidente determinou à Sra. Secretária
que procedesse à leitura do Contrato Social, que foi
achado conforme e aprovado pela unanimidade dos pre
sentes. fazendo parte integrantes da presente ata e sob
o qual reger-se-á de agora em durante a sociedade trans
formada, que girará sob a denominação social de EMIS
SORAS REUNIDAS LTDA. e que assume todo o ativo
e passivo, bem como os direitos e obrigações assumidos
anteriormente à transformação. Dando-se continuidade
aos trabalhos. os presentes escolheram para SUPERIN
TENDENTE, o Sr. FREDERICO ARNALDO PERÓ
BALLVÉ, brasileiro, casado, do comércio, portador
da carteira de identidade n" 2003458987 e do CPF n'
00.139.00-72. residente e domiciliado em Porto Alegre
- RS na Rua Jardim Cristofel n' 155 e como substituto
percentual do Superintendente. a Sra. DELLIS SOA
RES DE ARAÚJO. brasileira. solteira do comércio,
portadora da carteira de identidade n" 1020704696 e
do CPF n" 430.292.800-04, residente e domiciliada em
Porto Alegre - RS. na Rua Fernando Machado n'
441, apart. ]6. Como nada mais havia a tratar e também
não havendo manifestação de uso da palavra, o Sr.
Presidente declarou encerrados os trabalhos, determi
nando que se lavrasse a presente ata que. depois de
lida e aprovada foi por todos os presentes assinada.

Porto Alegre, 15 dc setembro de 1987. -Frederico
Arnaldo Peró Ballvé - Dellis Soares de AraÚ.jo 
Eduardo Falcón Eskenazi - Nanei Martins Viamonte
- Gioconda Scotto Fer1auto - Ihanez Ribeiro Lisboa
- Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis - Frederico Arnal-
do Peró Ballvé, Presidente da Assembléia - Dellis
Soares de Araújo Secretária da Assembléia.

Visto: Edith Neujahr , OAB/RS n" 13.731 - CPF
n" 008.870.050--04.

EMISSORAS REUNIDAS LTDA.

CGC-MF 92.775.295/0001-96

CONTRATO SOCIAL

Frederico Arnaldo Peró Ballvé, brasileiro, casado,
do comércio. inscrito no CPF sob o n' 000.139.000-72,
portador da carteira de identidade n' 2003458987, resi
dente e domiciLiado nesta Capital. na rua Jardim Cristo
fel n' 155:

Dellis Soares de Araújo, brasileira, solteira, do co
mércio. inscrita no CPF sob o n' 430.292.800-04, porta
dora da carteira de identidade n'! 1020704696, residente
e domiciliada nesta Capital, na rua Fcrnando Machado
n" 441, apto. 16:
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Cláusula IX

A responsabilidade de cada sócio, segundo preceitua
a legislação em vigor, é limitada à totalidade do capital
social.

Cláusula XII

A título de remuneração prolabore, caberá ao Supe
rintendente uma retirada mensal, cujo Uquantum" será
oportunamente fixado e seu valor escriturado na conta
de Despesas Gerais da Sociedade.

Cláusula XIII

A representação da Sociedade, em juízo ou fora dele,
callerá ao Superintendente, podendo nomear procu
radores.

Cláusula XIV

A responsabilidade e a orientação intelectual e admi
nistrativa da Sociedade somente poderão ser exercidas
por brasileiros natos.

V - EXERCíCIO SOCIAL

Cláusula XV

O exercício social se encerrará no dia 31 de dezembro
de cada ano, ocasião em que se procederá ao balanço
geral para apuração do resultado.

Parágrafo primeiro: Os lucros verificados nos balan
ços anuais serão divididos entre os cotistas, na propor
ção do capital efetivamente realizado por cada um deles.

Os balanços anuais deverão ser assinados pelo Supe
rintendente.

VI - CESSÃO E TRANSFEIrnNCIA DE COTAS

Cláusula XVII

Cláusula XVI

Cláusula XXIII

Os casos omissos neste instrumento de Contrato So
cial serão regidos pela legislação em vigor, especial
mente a expressa no Código Brasileiro de Telecomu
nicações e legislação complementar.

Cláusula XXIV

O endereço da Sociedade nesta Capital é: Rua Padre
Chagas n" 67, Conj. 106, 201 a 204 - Bairro Moinhos
de Vento - Porto Alegre - RS.

Cláusula XXV

A Sociedade utilizará, em suas transmissões de ondas
médias nas cidades de Alegrete e Caxias do Sul, respec
tivamente, os seguintes nomes de fantasia: "Rádio Ale
grete", "Rádio Caxias do Sul".

E, por assim justo se contratados estarem, assinam
o presente instrumento de Contrato Social em 3 (trés)
vias de igual teor e forma e para uma só finalidade,
na presença das duas testemunhas abaixo firmadas; o

Entretanto, a critério da administração, poderão ser
mantidos em conta de fundo de reserva ou em suspenso,
de acordo com os interesses da Sociedade.

Parágrafo segundo. Os eventuais prejuízos apura
dos em balanços anuais, serão suportados pelos cotistas,
na proporção das cotas de capital por eles subscritas.
Entretanto, será facultado à administraçãn mantê-los
em suspenso, a fim de compensá-los com lucros futuros,
desde que permitido pela legislação do Imposto de Ren
da.

As cotas de capital são indivisíveis e sua transferência
a terceiros s6 poderá ser efetuada mediante autorização
expressa da Sociedade, assegurado o direito de opção,
em igualdade de condições, a qualquer dos sócios, ob
servando o disposto na cláusula 10.

Cláusula XVIII

É livre a cessão ou transferência de cotas entre os
sócios; todavia, estes não poderão, em qualquer hipó
tese, gravá-Ias a terceiros, estranhos à Sociedade, aten
dendo, também ao preceituado na cláusula 10.

VII - RETIRADA, INTERDIÇÃO OU FALECI
MENTO

DE SÓCIO

Cláusula XIX

Na hipótese de retirada, morte ou interdição de qual
quer dos sócios, a Sociedade continuará. podendo admi
tir como cotistas os legítimos herdeir06 ou sucessores
do s6cio falecido ou do interdito, com a cota de capital
que aquele ou este tinha na Sociedade.

Cláusula XX

Em caso de morte ou interdição, a Sociedade poderá.
ou não, admitir os legítimos herdeiros ou sucessores
do sócio falecido ou interdito. Na última hipótese, os
haveres serão pagos com base no último balanço da
Sociedade, em 12 (doze) parcelas, acrescidas de juros
de 1% (um por cento) ao mês, sendo a primeira após
a homologação da partilha ou da sentença com tránsito
em julgado e as demais de 30 em 30 dias.

Parágrafo único. Em caso de retirada da Sociedade,
os haveres do sócio serão apurados e pagos na forma
prevista no caput desta cláusula.

VIII - EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula XXI

A Sociedade poderá ser extinta a qualquer tempo.
desde que para isso delibere a maioria do capital.

IX - SPOSIÇÓES GERAIS

Cláusula XXII

O quadro de pessoal deverá ser de, no mínimo, 2/3
de trabalhadores nacionais, devendo sempre ser obede
cida essa proporcionalidade, conforme determina a le
gislação.

Cz$ 871.568.00

Cz$ 613.885,00

Cz$ 105.414,00

CzS 82.680,00

Cz$ 32.385,00

CzS 24.803,00

Cláusula X

O capital social, em sua totalidade, pertencerá sem
pre a brasileiros natos, sendo suas cotas representativas
inalienáveis e incaucionáveis, direta ou indiretamente
a estrangeiros ou pessoas jufÍdicas, dependendo de
qualquer alteração contratual, assim como transferência
de cotas, de prévia autorização dos órgãos competentes.

IV - ADMINISTRAÇÃO

Cáusula XI

A Sociedade será gerida e administrada por um sócio
cotista ou por pessoa estranha, brasileiro nato, porém
através de mandato, denominado Superintendente.
Num e noutro caso, a escolha será feita por maioria
de votos, cabendo a cada cota 1 (um) voto e a investi
dura no cargo somente poderá ocorrer após haver sido
aprovado pelo Ministério das Comunicações.

Parágrafo primeiro. Fica designado como Superin
tendente o cotista Frederico Arnaldo Peró Bal1vé, com
poderes, também, para praticar todos os atos que impli
carem na vnda, hipoteca ou alienação de bens móveis
ou imóveis da Sociedade, contratação de empréstimos
e financiamentos, com ou sem garantias reais.

Parágrafo segundo. Ocorrendo o falecimento do
Superintendente, a Sociedade será gerida e adminis
trada, interinamente, pela cotista Dellis Soares de
Araújo e, após a aprovação do Ministério das Comuni
cações, por qualquer outro cotista ou pessoa estranha
através de mandato, por decisão da maioria. Encerrado
o inventário e partilhadas as cotas do sócio falecido,
proceder-se-á à escolha definitiva do novo Superinten
dente, na forma prevista no caput desta cláusula.

Parágrafo terceiro. Em qualquer outra hipótese de
impedimento ou renúncia do Superintendente, a socie
dade será administrada, interinamente e até que o qua
dro de sócios eleja o seu substituto, pela cotista Del1is
Soares de Araújo, e após a aprovação do Ministério
das Comunicações, por qualquer outro cotista ou pessoa
estranha através de mandato, escolhido pela maioria,
observando-se, também, o disposto no caput desta cláu
sula.

cotas .
Eduardo Falcón Eskenazi 613.885
cotas .
Nanci Martins Viamonte 105.414
cotas .
Gioconda Scotto Ferlauto 82.680
cotas ..
Ibanez Ribeiro Lisboa 32.385,00
cotas .
Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis
24.803 cotas .

Eduardo Falcón Eskenazi, brasileiro, casado, do co
mércio, inscrito na CPF sob o n' 004.518.277-91, porta
dor da carteira de identidade n' 378.646, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na avo João Luis
Alves n' 196, apto. 101;

Nanei Martins Viamonte, brasileira, casada, do co
mércio, inscrita no CPF sob o n' 082.314.780-00, porta
dora da carteira de identidade n' 1015910266, residente
e domiciliada nesta Capital, na rua Peri Melo n' 208;

Gioconda Scotto Ferlauto, brasileira, viúva, do lar,
inscrita no CPF sob o n' 126.995.510-15, portadora da
carteira de identidade n' 9025960511, residente e domi
ciliada nesta Capital, na av. Nilo Peçanha n' 242, apto
1004;

Ibanez Ribeiro Lisboa, brasileiro, casado, funcioná
rio público, inscrito no CPF sob O n' 004.876.020-91,
portador da carteira de identidade n' 1033857663, resi
dente e domiciliado nesta Capital, na rua Aurélio Bit
tencourt n' 220, apto 303; e

Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis, brasileira, casada,
do lar, inscrita no CPF sob o n' 004.426.750-53, porta
dora da carteira de identidade n' 6.299. residente e
domiciliada em Caxias do Sul-RS, na rua Sinimbu
n' 2060, resolvem por deliberação da Assembléia Geral
de Acionistas, transformar o tipo jurídico de sociedade
anônima para sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, que se regerá pelas cláusulas e condiçôes se
guintes:

1-TIPO, FINS. SEDE E FORO

Cláusula I

A Sociedade será por cotas de responsabilidade limi
tada podendo os sócios, representando a maioria do
capital, proceder a toda e qualquer alteração do Con
trato Social e, a todo o tempo, transformar em qualquer
outro, o seu tipo jurídico, desde que obtenha a prévia
autorização do poder concedente.

Cláusula 11

A Sociedade tem por objeto a exploração de serviços
de radiodifusão em suas diversas modalidades, de acor
do com as especificações e exigências contidas na legisla
ção própria e as que forem determinadas por órgãos
e autoridades competentes.

Cláusula 10

A Sociedade não poderá ter participação em outras
empresas de radiodifusão ou a elas se associar.

Cláusula IV
A Sociedade terá a sua sede e foro nesta cidade de

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Cláusula V

A Sociedade poderá, mediante resolução dos cotistas,
abrir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte
do território nacional.

11 -PRAZO E DENOMINAÇÃO

Cláusula VI

A Sociedade terá a sua duração por tempo indeter
minado.

Frederico Arnaldo Peró Ballvé
5.159.134 cotas CzS 5.159.134,00
Dellis Soares de Araújo 871.568

Cláusula VII

A Sociedade girará sob a denominação de:
Emissoras Reunidas Lida, da qual fará uso o Superin

tendente, porém única e exclusivamente nos negócios
sociais, sendo-lhe vedado o seu emprego em avais, fian
ças, endossos, aceites de favor ou abonos em geral,
por sua natureza gratuita e estranhos aos fins sociais.

III - CAPITAL E COTAS

Cláusula VIII

A Sociedade terá o seu capital nominal declarado
de CZ$ 6.889.869,00 (seis milhões, oitocentos e oitenta
e nove mil, oitocentos e sessenta e nove cruzados),
totalmente subscrito e integralizado, dividido em
6.889.869 (seis milhões, oitocentos e oitenta e nove
mil, oitocentos e sessenta e nove cruzados) cotas de
CZS 1,00 (um cruzado) cada uma e assim distribuídas
entre os sócios:
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ratificam, aceitam e se obrigam por si e por seus legíti
mos herdeiros e sucessores a bem e fielmente cumpri-lo.

Porto Alegre (RS), 15 de setembro de 1987. - Teste
munhas: Getúlio Brasil Soares - Ivonny Behrend 
Frederico Arnaldo Peró Ballvé - Dellis Soares de Araú
jo - pp. Eduardo Falcón Eskenazi - Nanci Martins
Viamonte - pp. Gioconda Scotto Ferlauto - Ibanez
Ribero Lisboa - pp. Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis.

Visto: Edith Neujahr - OAB/RS n' 13.731 - CPF
n' 008870050-04.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Frederico Arnaldo PEWÓ Bal1vé
5.241. 814 cotas .
Del í is Soares de Araujo
871. 568 cotas .
Eduardo FalcÓl1 EsKenazi
613.665 cotas ..........
Nanei Martins Viamonte
105.414 cotas ..
Ibanez Ribeiro Lisboa
32.385 cotas .
EvaniM, Ribeiro Lisboa Trichels
24.603 cotas .

z
Cz$ 5.241 814,00

Cz$ 871.568.00

Cz$ 613.865,00

Cz$ 105.414.00

Cz$ 32.385.00

Cz$ 24.803,00

Cz$ 6.689.669,00

Julho de 1989

Freder ico Arna Ido Perõ Ba Ilvé
6.170.166 cotas..... Cz$ 6.170.166,00
De' 115 Soares de Araujo
1.025.931 cotas. ,... Cz$ 1.025.931,00
Eduardo Fa lcón Eslnaz i
722.613 cotas......... Cz$ 722.613,00
Nanei Mart ins Viamonte
124.085 cotas..... . .. .. Cz$ 124.065,00
Jbanez Ribeiro L lsboa
38.118 cotas.......... .. Cz$ 38.118,00
Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis
29.196 cotas Cz$ 29.196,00

Cz$ 6.110.131.00

Freder ico Arna Ido Peró Ba llvé
11.412.0002 cotas
De 11 is Soares de Araujo
1. 697 . 499 cotas .
Eduardo Fa león Eskenaz i
1.336.498 cotas .
Nanei Mart ins Viamonte
229.499 cotas ..
Ibanez Ribeiro Lisboa
70.503 cotas ..
Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis
53.999 cotas .

EMISSORAS REUNIDAS LTDA.
CGC-MF 92.775.29510001-96

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Frederico Arnaldo Peró Ballvé, brasileiro, casado,
do comércio, inscrito no CPF sob n' 000.139.000-72,
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jardim
Cristofel n'l 155;

Dellis Soares de Araujo, brasileira, solteira, do co
mércio, inscrita no CPF sob n' 430.292.800-04, residente
e domiciliada nesta Capital, na Rua Fernando Machado
n' 441, apart. 16;

Eduardo Falcón Eskenazi, brasileiro, casado, do co
mércio, inscrito no CPF sob n' 004.518. 277-91, residente
e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Av. João Luís
Alves n' 196, apar!. 101;

Nanci Martins Viamonte, brasileira, casada; do lar,
inscrita no CPF sob n'082.314.780-00. residente e domi
ciliada nesta Capital, na Rua Peri Melo n"208;

Gioconda Scotto Ferlauto. brasileira, viúva, do lar,
inscrita no CPF sob n' 126.995.510-15. residente e domi
ciliada nesta Capital, na Av. Nilo Peçanha n° 242. apar!.
1004;

Ibanez Ribeiro Lisboa, brasileiro, casado, funcioná
rio público, inscrito no CPF sob n° 004.876.020-91. resi
dente c domiciliado nesta Capital, na Rua Aurélio Bit
tencourt n° 220, apart. 303; e

Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis, brasileira, casada.
do lar. inseria no CPF sob n° 004.426.670-53, residente
e domiciliada em Caxias do Sul-RS, na Rua Sinimbu
n' 2060, únicos sócios cotistas de Emissoras Reunidas
LIDA., empresa estabelecida em Porto Alegre-RS, na
Rua Padre Chagas n' 67, conj. 201/204, com o ramo
de radiodifusão naS cidades de Alegrete e Caxias do'
Sul, com seu instrumento institucional arquivado na
MM Junta Comereial do RGSul em 4 de dezembro
de 1944 sob n?039.987 e Ata de Assembléia Geral Ex
traordinária que deliberou pela transformação do tipo
jurídico de sociedade anônima em sociedade por cotas
de responsabilidade limitada em 30 de dezembro de
1987, sob número 43.201.442.430, de comum acordo
resolvem:

A cotista Gioconda Scotto Ferlauto transfere a totali
dade de suas cotas, a saber, 82.680, no valor nominal
de Cz$ 1,00 (um cruzado) cada uma, perfazendo o total
de Cz$ 82.680,00 (oitenta e dois mil. seiscentos e oitenta
cruzados) ao cotista Frederico Arnaldo Peró Ballvé,
por cujo valor a cedente dá plena, geral e irrevogável
quitação,

A cotista Gioconda Soctto Ferlauto. retirando-se nes
te ato da Sociedade, dá à mesma plcna c total quitação,
declarando-se paga e satisfeita. nada mais tendo a recla
mar, sob qualquer título ou direito. da 'Sociedade ou
dos sócios remanescentes.

11

Em conseqüência da transferência acima, o Capital
Soeial fica assim distribuído:

III

Aumentar o Capital Social de Cz$ 6.889.869,00 (seis
milhões, oitocentos e oitenta e nove mil. oitocentos
e sessenta e nove cruzados), totalmente subscrito e inte
gralizado, para Cz$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzados) mediante o aproveitamento de parte da conta
Correção Monet,íria do Capital, a saber, Cz$
8.110.131,00 (oito milhões, cento e dez mil, cento e
trinta e um cruzados).

v
Que. êm conseqÜência, a Cláusula 8' do Contrato

Social passa a ter a seguinte redação:

Permanecem inalteradas aS demais cláusulas do Con
trato Social que não colidirem com aS constantes do
presente instrumento.

E, por assim justos e contratados estarem, assinam
o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor
e forma e ptra uma só finalidade na presença das duas
testemunhas abaixo firmadas; o ratificam. aceitam e

IV

Que a quantia apropriada para o aumento do Capital,
no montante de Cz$ 8.110.131,00 (oito milhões. cento
e dez mil, cento e trinta e um cruzados) correspondente
a 8.110.131 (oito milhões, cento e dez mil. cento e
trinta e uma) cotas indivisas de Cz$ 1,00 (um cruzado)
cada uma, tendo sUa distribuição obedecido o.princípio
rigoroso da atual proporcionalidade do Capital, ficando
a distirbuição como segue:

Cláusula VIII

A Sociedade terá o seu capital nominal declarado
de Cz$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzados) to
talmente subscrito e integralizado. dividido em
15.000.000 (quinze milhões) de cota de Cz$ 1.00 (um
cruzado) cada e assim distribuídas entre os s6cios:

Cz$ 11.412.002,00

Cz$ 1. 697.499.00

Cz$ 1.336.498.00.

Cz$ 229.499.00

Cz$ 70.503,00

Cz$ ?3.999,00

TOTAL .. Cz$ 15.000.000,00

se obrigam por si é por t,eus legítimos herdeiros e suces
sores a bem e fielmente cumpri-lo,

Porto Alegre (RS), lIde abril de 1988.
Testemunhas - Edith Neujahr - I~onny Behrend.

- Frederico Arnaldo Peró BaIlvé - Dellis Soares de
Arajuo - Eduardo FaIcón Eskenazi - Nanei Martins
Viamonte - Gioconda Scotto Ferlauto - Ibanez Ribeiro
Lisboa - Evanise Ribeiro Lisboa Tricbeis.
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ANEXO"

D E C L A R A ç Ã O

O(s) abüi xoas s inado(s), dirj'gcn te( 5) 1 cg ál
mente habilitado(s) da EMISSORAS REUNIDAS LTDA.

de,clara(m) que:

RS -

a) nao possui a entidade autoiização para
explorar o mesmo tipo de serviço no município de CAXIAS DO SUL

(municipio a

e que nio exceder~ oS"limit~s fixa-
que se refere o Edltal)

no artigo 12 do Decreto~Lei n~ 236, de 28 de fevereiro de 1961,

caso venha a ser contemplada com a outorga;

b)nenhum s6cio integra o quadro societ~rio

de outra executante do meSmo t~po de serviço de radiodifusão ,
n6 município de 'CAXIAS DO SUL - RS nem de

(municlpio a que se refere o Edltal)-

outras empresas de radiodifusão, em ~unicípios diversos, em ex

cesso aos limites fixados no artigo 12 do Deciet6-Lei n 9 236,

de 28 de fevereiro de 1967, cáso a pretendente venha a 'ser con

templada com a outorga.

Porto Alegre 18/11/88

(local)
--------

(data)

(dirigente legalmente habilitado)
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ANEXO 11

RELAÇÃO DAS CONCESSOES E PERMISSOES QUE

A ENTIDADE DETfM E DOS EDITAIS DE QUE

PARTI CI PA.

1 - A EMISSORAS REUNIDAS LTDA.

B EXECUTANTE DE ALGUM SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO? SIM [}] NÃO O
(se afirmativo, indicar, se concessão e/ou permissão ou ambos)

- CONCESSOES:

Julho de 1989
"

LOCAL IDADE 

ALEGRETE

CAXIAS DO SUL

- PERMISSOES:

LOCALIDADE -

TIPO DE SERVIÇO

OM

OM

TIPO DE SERVIÇO

2 - PARTICIPA DE ALGUM OUTRO EDITAL? SIM [K] NÃO O
(se afi~mativo. informar os dados abaixo)

NOMERO DO ED 11'AL

226/88

LOCALIDADE

CAMPO BOM-RS.

Porto Alegre

TI PO DE SERVI ÇO

F11

18/11/88

(local) __ (data)--r:---- ó': //~
4~~~.07--~/Z
{f/ ,f- <,,/ ---

(dirigente legal~nt0íabilitado)

Q-),JC-2 ,,~-+~/'~? .~ ",-~r;:), =~(.:.,

(dirigente leg::,lmcnte habili tado) U

(dirigente legalmente habilitado)
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ANEXO I I I

(nome do dirigente)

FREDERICO ARNALDO PER6 BALLV~

~ooo· "l r;,," JJ, fi' 'n
1 - RELAÇÃO CONTENDO O NOME DOS DLd CENTES QUCl."1il'IT 1 ClPAM F'l~.~RA"S

ENTIDADES EXECUTANTES DE SERVIÇO DE FADIODIFUSAO O~7J'~~
(preencheras campos abaixo. Se necessário, utilizara ve'I!,OJ ..

f) 'Cli),/';
a'.lP;;jj,f<',c(

· -f+--G'---'~ltlr;/f:j}.,.t l F-

A

SOC.AADIODIF.PASSO REAL LTDA. OH Santa cruz do S,.;2-?..3

(nome da entidade) (tipo de serviço) (localidade)

DELLIS SOARES DE ARAUJOB _

(nome do dirigeute)

SOC.RADIODIF.PASSO REAL LTDA. OH Santa Cruz do Sul-PS

(nome da entidade) ( t, :;J o de se rv i ç o ) (lo c a 1 i da de)

c _
(nome do dirigente)

(nome da cn idade) (tlpO de serviço) (loc;llidü.uc)

D------------------------------------
(nome do dirigente)

(nome da entidade) (tipo de serviço) (local idade)

2 - D NENHUM DIRIGENTE PARTICIPA DE OUTRA EXECUTANTE DO SERVIÇO,
(colocar um "x" no quadrado acima)

(cLirigente legalmente halJili t::J.do(J
(data)

.18/11/88

(l oc..::a~l:-J-- ~

Porto Alegre
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(nome do s6cio)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

ANEXO lV

RELAÇÃO CONTl~N])O O NOML DOS SOU OS QUI: PAln' 1C11'Ml DL

ENTIDADES EXECUTANTES DE SERVIÇO DI: RADIODIFUSÃO

(preend1er os campos abaixo. Se necessário, utilizar o verso)

Julho de 1989

UUTRfI4:t -
FI•...JL...+---f'-_

SOCoRADIODIF.PASSO REAL LTDA.

(nome da entidade)

B DELLIS SOARES DE ARAUJO

OH

(tipo serviço)

SANTA CRUZ DO SUL-RS

(localidade)

SOCoFADIODIF.PASSO REAL LTDAo

(nome da entidade)

(nome do sócio)

OM

(tipo serviço)

SANTA CRUZ ro SUL-RS

(localidade)

EDUARDO FALCCíN ESKENAZIC__--- ~-

(nome do sócio)

SOCo RADIODIF oPASSO REAL==-=LTD.:::.:.::;:A.:::.:. _

(nome da entidade)

D NANCI MARTINS VIAMONTE

OM

(tipo serviço)

SANTA CRUZ DO SUlrRS

(localida~)

SOCoRADIüDIFoPASSO REAL LTDA.

(nome da entidade)

(nome do sócio)

OM

(tipo serviço)

SA.NTA CRUZ IXJ SlJL-RS

(local idade)

2 - D
segue no verso. o.

NENHUM sOcro PARTICIPA DE OUTRA EXECUTANTE DO SERVIÇO.

(colocar um " X" no quadrado acima)

Porto Alegre

(local-)

18/11/88

( da t [1)
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ANEXO V

1 - RELAÇÃO CONTENDO O NO~1E DOS DI RI GENTLS QUI: f'i\HTJ CJ 1'/\1'1

EDITAI S

(preencher os campos abaixo. Se neccss5rio, utilizar u

A FREDERICO ARNALDO PERd BALLV:L

(nome do Jirigentc)

226/88 FM

(NQ do Edi tal) (tipo de serviço)

DELLIS SOARES DE ARAUJO
B

(nome do dirigente)

CAl"IPO B01'l - ES

(lar '1 i Jade)

'226/88

(NQ do Edital)

FM

(tipo de serviço)

CAJvlPO BOlvI - ES

(localidade)

c--------------------------------------
(nome do dirigente)

(N Q do Edi tal) (tipo de serviço) (10ca1ido.dc:)

D---------------------------------------
(nome do ~irigente)

(N9 do Edital) (tipo de serviço) . (localidade]

2 - O NENHUM DI·RIGENTE PARTICIPA DE OUTROS EDITAIS.
(colocàr um "x" no quadrado acima) .

Porto Alegre

(l

18111/88

(da ta)

(dirigente legalmente habilitado)
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ANEXO Vl

(preencher os campos abaixo. S8 necessário, utilizar o

~oc

l-RELAÇÃO CONTENDO O NOME DOS SOClOS QUE PARTl C1 PMl DE OUTRO~.o '(

EDITA I S F I',~..-l'-í-+--

A
FREDERICO ARNALDO PERCí BALLV:f:

(nome do sócio)

226/88 FM CAMFO BOM'- RS

(N9 do Edital) (tipo de serviço) (local idade)

DELLIS SOARES DE ARAUJO
B

(nome do sócio)

226/88 Fl1 CAl1PO BOM - RS

(N9 do Edital) (tipo de serviço) (localidade)

C EDUARDO FALCCíN ESKENAZI

(nome do sócio)

226/88

(N9 do Edital)

FM

(tipo de serviço)

CAMPO BüJ1 - RS

(1oc uI idade)

~ NANeI MARTINS VIAffONTE

(nome do sócio)

226/88 FM CAl1PO BOM - RS

(N9 do Edi tal) (tipo de serviço) (1oc;].lidade)

2 - D NENHUM SGCIO PARTICIPA DE OUTROS EDITAIS.
(colocar um "x" no quadrado acima)

segue no verso, "

Porto Alegre

(local J_--

18111/88

(dirigente legalmente lwbilitado)
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ANEXO VII I

D E C L A R A ç Ã O

O(s) abaixo assinado(s), dirigcntc(s) legal-

mente habilitado(s) da EMISSORAS REUNIDAS LTDA.

___________ , declaram que:

a) n~o participa(m) da dircç~o de outra cnti

dade executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no mu

nicípio de CAXIAS DO SUL - RS nem de
lmuniciplo a que se refere o Edital)

outras empresas de radiodifusão, em municípios diversos, em ex

cesso aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n 9 236,

de 2.8 de feverei 1'0 de 1967, cas o a proponente venha a s 01' con

templada com a outorga;

b) não está(ão) no exercício 00 mandato ele

tivo que lhe(s) asscgure(m) imunidade p.arlamentar, nem CXcl'cc(m)

cargo de supervisão ou assessoramento na Administração j'ública,

do qual decorra foro especial

Porto Alegre

(local)~__

18/11/88

( da ta)

(dirigente legalmente habilitado)

(dirigente legalmente habilitado)
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REDE ARNALDO BALLVÉ

, Porto Alegre, 18 de novembro de 1988
A Diretoria Regional do Dentel
Rua Duque de Caxias, 1297
Nesta Capital

Prezados Senhores:
Ref. Certidão positiva de ações cíveis

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Servimo-nos da presente para esclarecer que o Pro
cesso n" 01184284287 existente [la 12' Vara Cível desta
Capital, onde figura como ré a Sra. Dellis Soares de
Araújo (gerente substituta desta Empresa) teve origem
em ação ordinária de cobrança ajuizada pela mesma
e outros contra o Montepio da Família Militar o qual,
por sua vez, apresentou reconvenção para haver valores
de mensalidades de que se diz credor, importâncias

ANEXO IX

Julho de 1989

essas, todavia, infinitamente inferiores ao seu débito
para com a autora da ação.

O processo encontra-se suspenso desde a intervenção
no Grupo Sulbrasileiro.

Permanecendo ao seu inteiro dispor, subscrevemo
nos

Atenciosamente - Frederico A. Ballvé, Superinten
dente das Emissoras Reunidas Ltda.

DEMONSTRAÇAO DE RECURSOS TEcNICOS

1 - TRANSMISSOR

1.1 fabricante - TELAVO-Indústria e Com de Equip. p/Telecom,

1.2 - tipo - estéreo

1.3 - mod lo - RDFM 3000 A

2 - SISTEMA IRRADIANTE

2.1 fabricante - TEEL TELE-ELETRÔNICA LTDA.

2 2 · polarização circular. - tlpO -
2.3 - modelo - BECP-2L

Porto Alegre

(loca

18/11/88

(data)

(dirj ~ente legalmente habilitado) J

(dirigente legalmente habilitado)
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IV - DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS FINAN-
CEIROS .

Emissoras Reunidas Ltda. opera com radiodifusão
desde o ano de 1946, quando inaugurou suas primeiras
emissoras de ondas médias no interior do Estado do
Rio Grande do Sul.

Seu capital social é de Cz$ 15.000,00 devendo ser
elevado para Cz$ 20.000.000,00, na hip6tese de obten
ção da outorga pleiteada. Em anexo, comprovante de
dep6sito bancário no valor de 50% do. aumento (Czs
2.500.000,00) e minuta da alteração contratual respec
tiva.

Destaque-se, também, que a Sociedade dispõe dos
recursos necessários a uma perfeita operação da nova
emissora.

EMISSORAS REUNIDAS LIDA.

CGCMF n' 92.775.29510001-96

MINUTA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SO
. CIAL

Frederico Arnaldo I;'eró Ballvé, brasileiro, casado,
do comércio, residente 'e domiciliado nesta Capital, na
rua Gonçalo de Carvalho n' 471, ap, 701;

Dellis Soares de Araujo, brasileira, solteira, do co
mércio, residente e domiciliada nesta capital, na rua
Fernando Machado n' 441, ap.16; .

Eduardo Falc6n Eskenazi,brasileiro, casado, do éo
mércio, residente e domiciliado' 1\0 Rio de Janeiro-(RJ),
na Av. João Luis Alves n' 196, ap. 101;

Nanci Martins Viamonte, brasiléira, casada, do lar,
residente e domiciliada nesta capital, na rua Peri Melo
n'208;

Ibanez Ribeiro Lisboa, brasileiro, casado, funcioná
rio público, residente e domiciliado nesta capital,. na
rua Aurélio Bittencourt n' 220, ap. 303; e

Evanise Ribeiro Lisboa Tricheis, brasileira, casada;
do lar, residente e domiciliada em Caxias do Sul-(RS),

. na rua Sinímbu n' 2060, únicos s6cios cotistas de Emis
soras Reunidas Ltda., empresa estabelecida em Porto
Alegre-(RS) na rua Padre Chagas n' 67, conj. 201/204,
com seu instrumento ínstitucional arquivado na Junta
Comercial do RGSul em 04 de dezembro de 1944 sob
o n' 39.987, de COmum acordo, resolvem:

I .

Aumentar o capital social de Cz$ 15.000.000,00 (quin
ze milhões de cruzados), totalmente subscrito e integra
lizado, para Cz$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruza
dos), mediante a subscrição, em moeda corrente nacio
nal, de 5.000.000 (cinco milhões) de cotas de Cz$ 1,00
(um cruzado) cada uma, obedecida a atual proporcio
nalidade do capital social, como segue:

TOTAL Cz$ 20.000.000,00

IH

Que, em conseqüência, a cláusula 8' do contrato RO

cial passa a ter a seguínte redação:
CLÁUSULA VIII

A Sociedade terá o seu capital nominal declarado
de Cz$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzados) total
mente subscrito e integralizado, dividido.em 20.000.000
(vinte milhões) de cotas de Cz$I,OO (um cruzado) cada
e assim distribuídas entre os sócios:

Frederico Arnaldo Peró Ballvé
15.216.002 cotas Cz$ 15.216.002,00
Delis Soares de Araujo 2.529.999
cotas Cz$ 2.529.999,00
Eduardo Falc6n Eskenazi
1.718.998 cotas Cz$ 1.781.998,00

Nanei Martins Viamonte
305.999 cotas Cz$ 305.999,00
Ibanez Ribeiro Lisboa 94.003 cotas

b) Promoção da cultura nacional e regional e estímulo
à produção independente que objetiva sua divulgação;

c) Regionalização da produçãà cultural, artística e
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;

d) Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa
e da família;

e) Fidedignidade da fonte de informação do fato antes
da emissão da notícia e observância, na publicidade,
de normas éticas indispensáveis à proteção do público
e do consumidor;

f) A publicidade será limitada a um máximo de 25%
do horário de transmissão, atendendo, em qualquer
caso, às éstipulações do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão;

g) O tempo destinado ao serviço de noticiosos, repre
sentará em sua programação diária, cerca de 10% do
total das transmissões.

Tal programação está sintetizada no quadro anexo.

CAXIAS FM ESTÉREO
Esquema de Programação

7h - Abertura da Emissora
7h 5min - Música dos Bons Tempos (músicas variadas

do agrado da região)
8h - Música Popular Brasileira (os melhores nomes

daMPB)
9h - Caxias FM em Notícias (as primeiras notícias

do dia)
9h lOmin - Parada de Sucessos (música de sucesso)

lOh - Brasileiríssimas (música popular brasileira)
llh - Caxias FM em Notícias (notícias regionais e
locais) .
llh 10min - Jovem Som (seleção de música jovem)
12h - Grandes Orquestras (seleção das melhores or
questras mundiais)
13h - Caxias FM em Notícias (noticiário geral)
13h 10min - Seleção de Ouro (músicas brasileiras va
riadas)
14h- Tarde de Sucessos (música de sucesso, com desta

. que para brasileiras)
15h -Caxias FM Cultura (notícias e informes culturais)
15h 5min-Samba Som (sambas)

. 16h - Caxias FM Curiosidades (notícías. e informes
curiosos)
16h 5min - S6 Sucessos (música que estão na parada)
17h - Caxias FM em Notícías (notícias gerais)
17h 10min- Canta Brasil (músicas com grande nomes
brasileiros)
18h - Caxias FM Cultura (notícías e informes culturais)
18h 5min - Parada Passada (músicas que fqram su
cesso)
19h - A Voz do Brasil
20h - Caxias FMCultura (notícias e informes culturais)
21h 5min - A Hora da Saudade (músicas variadas)
22h- Você, a noite e a Música (músicas variadas)
23h - Seleção FM (músicas variadas, orquestras, sam
bas e.música jovem)
24h - Encerramento da Programação.

71.999,00

94.003,00

76.500,00

23.500,00

Cz$

Cz$

Cz$

Cz$

Cz$ 18.000,00

Cz$ 5.000.000,00

Evanize Ribeiro L. Tricheis 71.999
cotas ,

II

N'anci Martins Viamonte76.500
cotas ..
Ibanez Ribeiro Lisboa 23.500 cotas

EvaniseRibeiro Lisbó.i Tricheis
18.000 cotas : .

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do con
trato .social que não colidirem com as'constantes do
presente instrumento.

E, por justos e contratados estarem, firmam o pre
sente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
de 02 (duas) testemunhas, ratificam, aceitam e se obri
gam por si e por seus herdeiros e sucessores a bem
e fielmente cumpri-lo.

Porto Alegre (RS). - Frederico Arnaldo Peró BalIvé
- Dellis Soares de Araujo.".. Eduardo Falcón Eskenazi
- Nanei Martins Viamonte - Ibanez Ribeiro Lisboa
- Evanise Ribeiro Lisboa Tricbeis.

V- PROGRAMAÇÃO

A proponente se compromete a elaborar seus progra
mas informativos, educacionais e ao vivo, bem como
a publicidade comercial e o serviço noticioso, de forma
a contribuir para o desenvolvimen(o da Nação, através
do aperfeiçoamento integral do homem brasileiro, ob
servando, entre outros, os seguintes critérios:

a) Preferência a finalidades educativas, artísticas, cul
turais e informativas;

Cz$

Cz$ 3.804.000,00

Cz$ 632.500,00

Cz$ 445.500,00

Frederico Arnaldo Per6 Ballvé
3.804.000 cotas .
.Dellís Soares de Araujo 632.500
cotas .
Eduardo Falcón Eskenazí 445.500
cotas .

T E R M O D E

fusão SONORA

EDITAL n9"

EM EREQU1::NCIA

293 I~~
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rubricadas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A proposta compreende 7_8 fo1has numeradas e

Julho de 1989,

PORTO ALEGRE
(local)

21.11.88

(data)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comu
nicações:

Comunicadora Radiofônica do Rio Grande LIda.,
por seu Diretor abaixo firmado, vem, mui respeitosa
mente, requerer se digne Vossa Excelêocia receber a
inclusa proposta, nos termos do Edital n" 293/88, de
20 de setembro de 1988, publicado no Diário oficial
de 21 de setembro de 1988.

Termos em que, pede e espera
Deferimento.
Porto Alegre, 28 de outubro de 1988. - Ricardo

Reu~h, Diretor.

PROCURAÇÃO

Comunicadora Radiofônica do Rio Grande Ltda.,
empresa com sede em Porto Alegre, na Rua Orfana
trófio, 711, através de seu representante legal. Ricardo
Reusch, brasileiro, solteiro, administrador de empre
sas, residente e domiciliado em Porto Alegre, a Rua
Luiz Manoel, 15/212, por este instrumento particular
de procuração nomeia e constitui sua bastante procu
radora a SI' Mara Lozane Lima da Rosa, brasileira,
radialista, residente e domiciliada em Porto Alegre,
na Rua Orfanatrófio, 184 para o fim específico de em
nome da outorgante ingressar na Diretoria Regional
do Dentel em Porto Alegre com a documentação neces
sária para participar de um Edital de concorrência públi
ca para execução de serviço de radiodifusão sonora em
Caxias do SuIIRS, pelo que firma o presente aos vinte
e oito dias do mês de outubro de 1988.

Comunicadora Radiofônica do Rio Grande LIda. 
Ricardo Reusch,Diretor.

COMUNICADORA RADIOFÓNICA DO RIO
GRANDELTDA

CONTRATO SOCIAL
Comunicadora do Rio Grande Ltda.

Por este instrumento de contrato social, Ricardo
Reu8ck, brasileiro, solteiro, maior, administrador de
cmpresas, inscrito ~o CPF sob o n' 400.459.350-68, por-

tador de Carteira de Identidade n' 7022727577/SSP/RS.
residente e domiciliado em Porto Alegre, na Rua Luiz
Manoel,. 15 ap. 212 e Rosana Mari Alvares de Castro
e Sousa, brasileira, casada, arquiteta, inscrita no CPF
n" 176.162.200-53, portadora da Carteira de Identidade
n' 7006824853. residente e domiciliada em Porto Alegre
na Rua Germano Petersen Júnior. 471/403. constituem
uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
com a finalidade de explorar serviços de radiodifusão.
Todos os negócios serão regidos pelas seguintes cláu
sulas:

A sociedade girará sob a denominação social de Co
municadora do Rio Grande Ltda.

I!

A sociedade terá sua sede e foro na cidade de
Porto Alegre. na Rua Orfanatrófio, 711.

III

A sociedade será constituída por prazo indetermi
nado. observando-se quando de sua dissolução. os pre
ceitos da lei específica.

IV

A sociedade. por todos os sócios, se obriga a cumprir
rigorosamente todas as leis, portarias. regulamentos e
instruções do Poder Concedente, vigentes, ou que vie
rem a vigorar referentes à radiodifusão.

V

As cotas representativas do capital social são inalie
náveis e incaucionáveis, direta ou indiretamente, a es
trangeiros ou pessoas jurídicas.

1 - O capital social, na sua totalidade, pertencerá
sempre a pessoas físicas brasileiras.

2 - O quadro de pessoal será sempre constituído
ao menos de 2/3 dc trabalhadores brasileiros natos.

VI

Após a ocorrência de concessão ou permissão gover
namental para operar uma emissora de radiodifusão,

nenhuma alteração contratual poderá ser efetivada sem
prévia autorização do Ministério das Comunicações.

VII

As cotas são indivisíveis em relação à sociedade que,
para cada uma delas. reconhecerá somente um proprie
tário.

VIll

Desde que haja autorização governamental é livre
a cessão ou transferência de cotas.

IX

O capital social é de hum milhão c quinhentos mil
cruzados. distribuídos em hum milhão e quinhentas mil
cotas. tendo cada cota o valor unitário de hum cruzado.

X

A distribuição do capital social entre os sócios é a
seguinte:
Ricardo Rcusch. 750.000 cotas Cz$ 750.000.00
Rosana Mari Alvares de Castro e Sousa, 750.000 cotas
Cz$ 750.000.00
Total de 1.500.000 cotas Cz$ 1.500.000,00

XI

Cada um dos sócios rcsponderá pela totalidade do
capital social.

XII

O capital social está todo intcgralizado em mocda
corrente no presente ato.

XlII

A sociedade terá um Diretor Presidente quc será
o cotista Ricardo Reusch. Todo e qualquer documento
que envolva responsabilidades para a sociedade deverá
ter a assinatura do Diretor.

XIV

Os admi!üstradores da sociedade serão sempre brasi
leiros natos e a sua investidura no cargo somente poderá
ocorrer ap6s haverem sido aprovados pelo Ministério
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das Comunicações. A responsabilidade- e a orientação
intelectual e administrativa da empresa caberão sempre
a trabalhadores brasileiros natos.

XV

A 30 de abril de cada ano será levantado um balanço
geral para apuração dos lucros ou prejuízos, que serão
distribuídos aos cotistas na proporção das cotas de cada·
um, salvo quando se verificar a necessidade de atender
a despesa que impliquem em uma melhoria do funciona
mento da emissora.

XVI

A sociedade não se dissolverá pela morte ou retirada
de qualquer dos sócios. Em caso de falecimento os her
deiros do sócio falecido serão admitidos na sociedade
com a prévia aprovação do Ministério das Comunica
ções. Não desejando mais algum cotista prosseguir na
sociedade, esta igualmente não se dissolverá, devendo
ser apurados e pagos seus haveres.

XVII

As deliberações serão sempre tomadas por sócios que
representem a maioria do capital social.

XVIII

A sociedade obriga-se a facilitar ao máximo a fiscali
zação do serviço concedido atendendo a todas as exigên'
cias técnicas e legais que lhe forem feitas.

XIX

Os sócios declaram que não estão inclusos em ne
nhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de
desenvolver atividades mercantis. O presente contrato,
mandado lavrar em 4 (quatro) vias de igual teor e forma
é assinado pelos cotistas na presença de· duas teste
munhas.

Porto Alegre, 2 de maio de 1988. - Ricardo Reusch
- Rosana MaJ'i Alvares de Castro e Sousa.

ADENDO AO CONTRATO SOCIAL

Ricardo Reusch, brasileiro, solteiro, maior, adminis
trador de empresas, residente e domiciliado em Porto
Alegre na Rua Luiz Manoel, 15/212, portador da car
teira de identidade!l' 702272 7577/SSP-RS, inscrito no
CPF n'400.459.350-68 e Rosana Mari Alvares de Castro
e Sousa, brasileira, casada, arquiteta, residente e domi~
ciliada em Porto Alegre na Rua Gerníano·Petersen Ju
nior, 471/403, portadora da carteira de identidade n'
70068248 53/SSP-RS, inscrita no CPF n' 176.162.200-53
únicos sócios da sociedade que giraria sob a denomi:
nação social de Comunicadora do Rio Grande LIda
resolvem alterar esta denominação para Comunicadcir~
Radiofônica do Rio Grande Ltda. pelo que firmam o
presente.

Porto Alegre, 13 de junho de 1988. -Ricardo Reusch
- Rosana Mari Alvares de Castro e Sousa;

Testemunha: José Luiz de Silva Gomes - Eduardo
Gomes

DECLARAÇÃO

O abaixo assinado, dirigente legalmente responsável
pela Comunicadora Radiofônica do Rio Grande Ltda.,
declara que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no município onde se pretende
instalar a estação e que não excederá os limites fixados
no artigo 12 do Decreto Lei n' 236, de 28 de fevereiro
de 1967, .caso venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiofusão,
no município onde se pretende instalar a estação, nem
de outras empresas de radiodifusão, em municípios di
versos. em excesso aos limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967, caso
venha a ser contemplada com a outorga. - Ricardo
Reusch,Diretor.

RELAÇÃO DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES

Declaramos que a empresa Comunicadora Radiofô
.nica do Rio Grande Ltda. não é executante de serviço

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I).

de radiodifusão e, conseqüentemente, não possui ne
nhuma concessão ou permissão do Governo Federal.

Declaramos ainda que esta empresa concorre tão-só
mente ao Edital n' 293/88 de 20-09-88, até o presente
momento.

Porto Alegre, 28 de outubro de 1988. - Ricardo
Reusch, Diretor da Comunicadora Radiofônica do Rio
Grande LIda.

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS TÉCNICOS

Serão utilizados os seguintes equipamentos:
Transmissor:
Fabricante: MTA Eletrônica Industrial Ltda.
Modelo: FM 5000
Potência: 5000 Watts
Homologação: 0483/88

Sistema Irradiante:
Fabricante: TEELL - Tele Eletrônica LIda.
Modelo: BECP -2L
Ganho Máximo: 1,0 x (0,0 dbd)

Torre de Sustentação:
Fabricante: Eifel Estrutural Ltda.
Largura: 50 cm de lado
Altura: 50 metros

PROGRAMAÇÃO

Considerando o interesse nacional e a finalidade edu
cativa e cultural dos serviços de radiodifusão, a Comuni
cadora Radiofônica do Rio Grande LIda! comprome
te-se a elaborar seus programas informativos, educa
cionais e ao vivo, a publicidade comercial e o serviço
noticioso, bem como a totalidade .de sua programação
de forma a contnbuir para0 desenvolvimento. da N"ção.
através do aperfeiçoamento integral do' homem brasi
Jeiro, observando,:~ntreoutros,. os ~eguintes crité~ros:

. a) preferência a temas, autores e intérpretes nacio
nais, a fim de incentivar a criatividade do homem brasi
leiro e o desenvolvimento das empresas produtoras na
cionais, com a conseqüente ampliação do mercado ·de
trabalho ligado a todas as atividádes artisticas;

b) respeito as diferenciações regionais da cultura bra
sileira, procurando relacioná-las em seu próprio con
texto;

c) manutenção de elevado sentido ético, moral e cí
vico;

d) fidedignidade da fonte de informação do fato an
tes da emissão-da notícia e observância, na publicidade,
de normas éticas indispensáveis à proteção do público
consumidor.

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

12h15min -,- Comunicadora Notícias (3 minutos de in
formação)
Dh3min - Noturno Comunicadora
Ih - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
lh3min - Tangos e Boleros
2h~ Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
2h3min - Tangos e Boleros
3h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)-
3h3min - Seleção de Música Nativa
4h -.Comunicadora Notícias (3· minutos de· informa
ção)
4h3min - Seleção de Música Nativa
5h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
5h3min - Hora do Chorinho (seleção exclusiva deste
autêntico ritmo brasileiro)
6h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
6h3min - Faixa Verde Amarela (seleção. de músicas
autenticamente brasileira) .
7h-Jornal da Comunicadora (60 minutos de infor-
mação) . .
8h - Faixa Verde Amarela (seleção de músicas autenti
camente brasileira)
9h - Comunicadora Notícia (3 minutosde informação)
9h3min-Faixa Verde Amarela (seleção de músicas
autênticamente brasileira)
10h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
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lOh·3min - Faixa Verde Amarela (seleção de músicas
autenticamente brasileira)
llh - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
llh3min - Biplex (seleção de músicas nacionais e es
trangeiras (duas de cada) com intervenções de flashes
jornalísticos)
12h -' Pampa Notícias (3 minutos de informação)
12h3min -;- Biplex (seleção de músicas nacionais e es
trangeiras (duas de cada) com intervenções de flashes
jornalísticos)
13h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
13h3min - Ligação Comunicadora
14h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
14h3min - Ligação Comunicadora
15h-Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
15h3min - Ligação Comunicadora
16h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
16h3min - MPB Especial (s6 música brasileira)
17h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
17h3min - Comunicadora Superparada (os grandes su
cessos musicais do presente)
18h-Jornal da Comunicadora (60 minutos de infor
mação)
19h-A Voz do Brasil

Aos sábados e domingos Comunicadora Jazz (exclu
siva seleção do gênero)
2Dh...., Comunicadora Notícias (3 minutos de informa-
ção) _
20h3min - Saudade Pampa (seleção de sucessos do
passado)
21h-Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
21h3min - Saudade Pampa (seleção de sucessos do
passado) -
22h-Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
22h3min - Comunicadora Revista (variedades e curio
sidades musicais)
23h - Comunicadora Notícias (3 minutos de informa
ção)
23h3min -' Comunicadora Revista (variedades e curio
sidades musicais)

RELAÇÁO DOS DIRIGENTES E DOS SÓCIOS
DA EMPRESA COMUNICADORA RADIOFÓNI

CA
DO RIO GRANDE LIDA.

A Comunicadora Radiofônica do Rio Grande Ltda.,
possui dois sócios. Apenas um deles exerce o cargo
de direção na empresa.

Ricardo Reusch - sócio dirigente
Rosana Mari Alvares de Castro e Sousa - sócia
Os dois sócios participam de outras empresas de ra

diodifusão:
a) O s6cio Ricardo Reusch participa das empresas:

Rede Riograndense de Emissoras LIda., detentora de
permissão em Pelotasl RS e concessão de OC em Porto
Alegre/RS, Rede Norte Sul de Comunicação LIda., de
tentora das seguintes permissões e concessões: OM Por
to AlegrelRS, FM Porto AlegrelRS, OM EsteiolRS;
Empresa Poi:toalegrense de Televisão Ltda., conces
3ionária de canal de TV em Porto Alegre RS; Televisão
Cachoeira do Sul LIda., concessionária de canal de TV
em Cachoeira do SuIIRS; Ultra Radiodifusão Llada.,
detentora de permissão em Rio Grande/RS; Televisão
Norte do RS LIda., detentora de canaWe TV em Carazi
nholRS; Rádio Pampa Centro Ltda., d~lora de--l'er
missão em Santa MarialRS; em nenhuma destas empre
sas ele é majoritário.

b) A sócia Rosana Mari Alvares de Castro e Sousa,
participa da empresa TV Pampa Zona Sul Ltda., con
cessionária do Canal de TV em Pelotas/RS.

OBS.: As empresas acimà mencionadas, Rede Rio
grandense de Emissoras Ltda., Rede Norte Sul de Co
municação LIda., Empresa Portoalegrense de Televisão
LIda., Televisão Norte do RGS Ltda., Televisão Ca

choeira do Sul LIda., Ultra Radiodifusão Ltda., Tele-
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visão Norte do RGS LIda., Rádio Pampa Centro LIda.
e TV Pampa Zona Sul LIda. não participam de nenhum
edital para serviço de radiodifusão.

Porto Alegre, 28 de outubro de 1988.

DECLARAÇÃO

Ricardo Reusch, brasileiro, solteiro, maior, adminis
trador de empresas. portador da Carteira de Identidade

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

n' 70227275577 expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Rio Grande ao Sul, na condição de único
dirigente da empresa Comunicadora Radiofônica do
Rio Grande LIda.. declara que:

a) não participa da direção de outra entidade execu
tante do mesmo tipo de serviço de radiofusão no muni
cípio onde se pretende instalar a estação, nem de outras
emissoras de radiodifusão em municípios diversos, em
excesso aos limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei
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"

n" 236. de 28 de fevereiro de 1967. caso a proponente
venha a ser contemplada com a outorga.

b) Não está no exercício ou mandato eletivo que
lhe assegura imunidade parlamentar, nem exerce cargo
de supervisão ou assessoramento na Administração PÚ
blica. do qual decorra foro especial.

Pelo que firma a presente.
Porto Alegre. 28 de outubro de 1988. - Ricardo

Rensch, Diretor.

T E R M O D E I N S T A U R A ç Ã O

Instaurei, nesta data, o processo que recebeu o

número 29102.001465 1 88 ,nesta Diretoria, com os documentos

que instruem a 'roposta da COMUNICADORA RADIOFONICA DO R!O

GRANDE LTDA ,para executar serviço de radiodi

fusa-o SONORA EM FREQDENCIA MODULADA -nos termos do

EDITAL n9_'_.;:;;2,;;.9.;:;;3_1~

A proposta compreende 3_6 folhas numeradas e

rubricadas.

PORTO ALEGRE
(local)

21. 11. 88
(data)

portador da proposta
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CADASTRO NACIONAL DE RADIOD!f'LJSAO

ENlIOAúES E EHlSSORt~S por~ COTISlAS, ~'CIONISTf~S'ou DIRIGENTES
conSTA ou I'>CIONI5TA E-OU DIRIGENTE: Ru:AIl.llll.·JlAlJSCH

ENTIDADE_ ••••••••••• : [{EDE RIOUIIANDENSE DE EMISSORAS LTDA
CGC ••••• _ ••••• : ••••• : 89.403.075/0001-27
TIPO •••• _; •••••••••• : SOCIEDADE LIMITADA
VAL COTAS ou AC ORO.: 200.00
VALOR ACOES PREFER •• ' 0.00
DIRIGENTE••••••••••• : NAO

eMISSORAS
PA(FIXO FRE~UENC!A CANAL SERVICO PflOCUll.
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FH

PORTO ALEGRE - RS
PELOTAS - RS

. ~ocj,L.IDADE

(;AlJ~Sl'RO NACIONAL RADI90IFU~AO

E:.tHlu;.[,f.S E. LMI5!:>üR:AS roH COTISTAS, ACIOrn~3T{'1S ou DII<IGENTES
COrI~dA ou ~·"tCI0r~ISTA E"'vlJ ()IRIGEriTE: RICARDO REUSCH

ENTID!,DE •••••••••••• ' ULTRA R''PIODIFLJSAO LTD!l
coc _ = V0.~76_642/000i-68

TIPO ••.• _ ••••••••••• ' SOCIEDADE LIMITADA
VAL C0TA~ÚLI AC ORO~: 5.000.000.00
VAL<)I~ AL:-fJLS PREFEH •• : 0.00."
vIRIGENTE ••.••••••••• NAO

f:MISSORA5
PI{LflXO FRE~lJENC1A C~NAL SERVICO PROCURo

lYD564

MORl

223 FM RIO GRAIWE - R~,

CAO~~iTRO NACIONAL DE RAOIOOIFUSAO
Er!] lu~0~S ~ ~MI5S0kAS POR COTISTAS, ACIONISTAS OU DIRIGENTES

~;Orl~lA 0~ ~CIONIS1'A E-'OLI DIRIGEr~TE: RICARDO REUSCH
ENT lD;',DC~ ••••••••• ,•• : ·;El.!::VISAO CACltOEIRA DO SUL LTDf-1
CGC •••.•••••••••• _ ••• : 89.704.037/0001-61
TIPO ••• _ •••••••••••• : SOCIEDADE LIMITADA
VAL (:OT~S GlJ AC ORO.: 1.600.000.00
Vf"H.OR At.:>0ES. I~HEF'ER_.: 0.00
nlf<1(i[NTE •••••...••• : SIM

[MISSORtiS
1~1(~~IXO FRE~UENCIA CANAL S~kVICO PIlOCUR.

EI'1 INST

nOw,1.:':

11 TV CAChOEIRA 00 suC'- RS

. LOC';L IDADE

CADASJRO NACIONAL DE RADIODIFUSAO
ErHIDf-'t)~'!.i- 1: EM lSSOHAS POR COTISTAS, ACIONISfAS Ou Dll~IGtNTEs

conSTA ou AC.!.vOlISTA E--OU l)lRIGElHe. RICARDO REUSCH
ENTIDADE •••••••••• TELEVISAO NORTE Da RGS LTDA
CGC.; ••• __ ••••••·••.••• UfJ.72L816/0001-5S
TlI'O •••• ••••••••• ' SOCIEDADe: LIMITr.Di\
VAL corr,s <)U AC OfW.: 15.000.0~0.00

VALOll ACOES PREFER •• ' 0.00
DIRIGENTE__ : SIri

EMISSORAS
PI~[FIXO FREÚlIJtNclr, Cf'lU rtL SERV!CO PROCURo

~M !NCôT

MORL

TV CAIU.ZINHO - RS

-LOCALIOAIJE

t~UA~'T'RO NACIONAL DE RAOIODlfUSAO
L:,nlllJf,lYL::i I:: éMIS501<t"lS l"OR COTISTAS. ACIONISTAS ou DIRIGENTE,?

COTISTA ou ACIDNISTA E-OU DIRIGENTE' RICAkDDREUBCH
ENTIOADE ..•.. _•.. : EMP~ESA PORTOALEGRENSE DE COMUNICACAO LiDA
CGc ..... _._ ... _ .. _._; 91.b54.806/0001-59
TIPv • .'•• _ .• ;. .'_ •••.••. : SOCIEDtiDE LIMITA0-A'
VAL COTAS. :OU r"iC ORD_: 50.000.00
VALOH ACO::ES flREFER. _: 0.00
ljlkIGENTE : l"i,;0

E.MISSORAS
~1(~~IX0 F~Ew~1~r~CLA CANAL SERvICO PROCUf'.

f1()RE

IV PORTO ALEGI~E ..... R~;

L~[)AS1'~O NACION~L DE RADIODIFUSAO
l.:.NJ [Lú";i::--EB -L [MlSS01<":'!; POI< COTISTAS, ACIONISTl-;S 0U OHnGEr~TES

. C,OlJ.~;rA úlJ rtClOrd~iTA [--OU OJ.F<lGENTE: RICARDO °REUSCH
ENrJUAÚ~_ ••••••••••• : RlUE NORTE SUL DE COMUNICACAO LTDA
CGC ••••-. _ ' .. : 91 .. ':;09.653t0Ó'h-56
TIPO o._._ .••. _.•• : SOCIEDADE LIMITADA
th,L (;OTr=I-,. Ou ':,C úiü).: i60.000.0"
VALOR AC~ES PHI::FEH •• : 0~00

[)IHlúU~TE ••• ~ •••••'-~.: NHV
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d h ') I { (I

lJ\l'f'~i -I RO tü'ü; I. ONr'l.l_ DE I{'';l) r \10 11- USAO
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C011',[,; ou AC!HJtU"TA ~"OU OIRlDuHC; RICARDO REUSCH
ErH lDf,DE •••••••••••• : 11ADIO PAMI'" DE GUAIUA LlD',.
CGc •.••••••••..••••• : 11.114.075/1001-10
TIPo •••• __ •••••••••• : SOCIEDADE LIMITA0,'
V;~L C0T;,::... .ou Me O~D.: 75.000_00
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DIRIGt:.NTE._. __ ••••••• ; SIM

LM15S0RfiS
IJlcl~lXO fHEuUEtlCIA L.Ar~~l. S~WVlCO !'I<(JL:UI<

21.7 FM Gun llJt.. .- 1~ S

MC-Dente!
OFÍCIO N' 1083/881PAE 4

Em, 13 de dezembro de 1989
Do: Diretor da Diretoria Regional do Dentel em

Porto Alegre
Ao: Sr. Diretor da Comunicadora Radiofônica do

Rio Grande LIda.
Assunto: Solicitação (Faz)
Sr. Diretor:
Relativamente ao Edital n" 293/88. que visa a execu

ção e exploração dos serviços de radiodifusão SOnora
na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul. cumpre-nos informar que a proposta apresen

tada por essa entidade. foi analisada por esta Diretoria
Regional. tendo sido .julgada incompleta pelos seguintes
motivos:

1) Não consta do recibo de depósito banclírio. de
50% do capital social. a razão social. da entidade.

2) Não apresentou prova de que os sócios e dirigentes
são brasileiros, através de um dos documentos Cons
tantes das Condições do Edital.

3) Não apresentou as certidões dos cartórios de pro
testo de títulos das Comarcas de Carazinho e Santa
Maria. de seu Diretor Ricardo Reuseh.

4) Certidão de quitação eleitoral do seu Diretor desa
tualizada. Deverá ser apresentada nova certidão eleito
ral. com data posterior a 15-11-88.

Assim sendo, no prazo de 15 (quinze) dias. contados
do recebimento deste. deverá essa entidade remeter
a esta Diretoria Regional. situada à Rua Duquc de
Caxias. 1297, a documentação acima mencionada. su
prindo as folhas indicadas.

O não atendimento ao solicitado, no prazo previsto.
implicará a deSclassificação dessa entidade.

Antenciosamente -Yapir Marotta, por delegação-
Chefe da SRAD - DR/PAE

Ilustríssimo Senhor Diretor Regional do Dentel
Ref: Ofício n" 1.083188
Comunicadora Radiofônica do Rio Grande Ltda.

emissora pretendente a execução do serviço de radiodi
Insão em FM em Caxias do Sul, vem através do presente
apresentar documentação mencionada no ofício supra
indicado.

NTermos.
P. Deferimento
Porto Alegre. 2 de janeiro de 1989. ~Ricardo Reusch,
Diretor.

COMUNICADORA RADIOFÔNICA
DO RIO GRANDE UDA.

CGC MF N" 92.175.694/0001-16

CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO EM 20·6·86
sob n" 43.201.526.323

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ricardo Reusch. brasileiro. solteiro. maior. adminis
trador de empresas, inscrito no CPF N' 400.459.350.68.
portador da Carteira de Identidade n" 7022727577íSSpi
RS. residente e domiciliado em Porto Alegre, na Rua
Luiz Manoel. 15. ap 212 e Rosana Mari Alvares de
Castro e Sousa, brasileira. arquiteta, casada, inscrita
no CPF 176.162.200.53 portadora da Carteira de Identi
dade n" 7006824853. residente e domiciliada em Porto
Alegre na Rua Germano Petcrsen Junior. n'.' 403. único
sócio da Sociedade Comunicadora Radiofônica do Rio
Grande LIda. resolvem de COmum acordo alterar a cláu
sula XIV do Contrato Social que passa a ter a seguinte
redação:

Clánsula XIV

Os administradores da sociedade serão sempre brasi
leiros natos ou naturalizados h>í mais de 10 (dez) anos
e sua investidura no cargo somente poderá ocorrer
após haverem sido aprovados pelo Ministério das Co
municações.

A responsabilidade e a orientação intelectual e admi
nistrativa da empresa caberão sempre a trabalhadores
brasileiros natos.

As demais cláusulas permanecem em pleno vigor.
Porto Alegre. 22 de novembro de 1988. -Ricardo

Reusch - Rosana Mari Alvares de Castro c Sousa.
Testemunha Mara Lozane Lima da Rosa
Testemunha Rosane Luiza Schvhvk.

MENS"AGEM N~ 330, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso Nacional
o ato que ontorga permissão à Rádio Cidade de
Sumé Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio.
difnsão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Cllité, Estado da Paralba.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática. )

Excelentíssimos senhores membros do Congresso Na
cional:

Nos termos do art. 49, inciso XII. combinado com
§ l' do art. 223. da Constituição Federal. tenho a honra
de submeter à apreciação do Congresso Nacional.
acompanbado de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, o ato que "outorga
permissão à Rádio Cidade de Sumé LIda.. para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos. sem direito de exclusi
vidade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. na cidade de Cuité. Estado da .Paraíba",
constante da Portaria n' 066, de 3 de julho de 1989,
publicada no Diário Oficial da União do dia 5 de julho
de 1989.

Brasília, 10 de julho de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO N" 066-GM, DE 3 DE
JULHO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÔES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regula

mentares cometidas a este Ministério. determinei a pu
blicação do Edital n" 289/88. com vistas ã implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cnité. Estado da Paraíba.

2, No prazo estabelecido pela lei. acorreu apenas
a Rádio Cidade de Sumé LIda.

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste Ministério. as conclusões foram no sentido
de que. sob os aspectos técnico e jurídico, a entidade
proponente satisfez às exigências do Edital e aos requi
SItOS da legislação específica de radiodifusão.

4. Nessas condições. à vista da entidade que se habi
litou (quadro anexo) à execução do serviço objeto do
edital, tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada
consideração de Vossa Excelência, encarecendo se dig
ne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria
de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir
seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal. na forma do parágrafo terceiro. do art. 223, da
Constituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais
profundo respeito.- Antônio Carlos Magalhães,
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PORTARIA N' 066
DE 3 DE JULHO DE 1989

O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe conferem o art. l' do Decreto n'
70.568, de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do regula
mento· dos Serviços de Radiodifusão, com a redação
dada pelo Decreto n' 88.067, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista O que consta do Processo MC n'
29000.006970188, (Edital n' 289188), resolve:

I - Outorgar permissão· à Rádio Cidade de Sumé
Ltda., para explorar, pelopraZo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Cuité, Estado
da Paraíba.

II - permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, re
gulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em
sua proposta.

III - Esta permissão somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso nacional, na forma
do art. 223, parágrafo terceiro, da Constituição.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. - Antônio Carlos Magalhães.

Aviso n' 373-SAP.
. Em 10 de julho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:

.Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n' 066, de 3 de julho de 1989,que

. "outorga permissão à Rádio Cidade de Sumé Ltda.,
··para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos; sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Cuité, Estado da
Paraíba".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

Secretaria-Geral
Secretaria de Serviços de Radiodifusão
Processo MC n'

Senhor Secretário. Geral,
A fim de atender determinação superior, solicito au

torização de V. S' para providenciar a abertura de edital
para execução de serviço de radiodifusão sonora em
Freqüência Modulada, consoante especificações abai
xo:

1. Serviço Freqüência Modulada
2. Local Cuíté-PB
3. Canal 206 (89, 1 MHz)
4. Classe B
5. Capital mínimo exigido- 200 (duzentos) MVR
6. Horário de funcionamento Ilimitado
BrasíÍia-DF, de setembro de 1988. - Lourenço

Nassib Chehab, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
De acordo. Elabore-se o edital respectivo, nas condi

ções acima proposta.
Indefiro aguarde-se nova oportunidade. A SSR deve

rá comupicar ao interessado, quando houver.'
Brasília-DF, - Rõmulo ViIlar Furta-

do, Secretário-Geral.
De ordem do Sr. Secretário de Serviços de Radiodi

fusão, ao SPAIDA para formar processo e posterior
devolução a esta Secretaria Geral.

Brasília-DF, 16 de setembro de 1988. -Lindomar
Alves Viana, Responsavél PlProt:e Arquivo -SG/MO.

EDITAL N' 289/88-GM

Recebimento de propostas para a execução e explo
ração de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cuité, Estado da Paraíba.

O Ministro de Estado das Comunicações, tendo em
vista o disposto no art. l' do Decreto n' 70.568, de
18 de maio de 1972, e de acordo com as normas estabe

. lecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
em vigor, torna público que, transcorridos 45 (quarenta
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e cinco) cjj'as, contados do dia segui~te ao da publicação
deste edital no Diário Oficial da União, estará rece
bendo pelo prazo de 15 (quinze) dias, propostas para
a execuçãq e exploração de serviço de radiodifusão so
nora, com as características e condições que se seguem:

1. Serviço Freqüência Modulada
2. Local : Cuité-PB
3. Canal : 206 (89,1 MHz)
4. Classe : B
5. Capital mínimo exigido-o 200 (duzentas) MVR
6. Horário de funcionamento : Ilimitado
As demais condições deste edital fazem parte do pro-

cesso que lhe deu origem e encontram-se à disposição
dos interessados na Diretoria regional do Dentel, em
recife-PE, situada na rua Quarenta e Oito, 149 - Espi
nheiro, onde seus representantes legais deverão entre-
gar suas própostas. .

Brasília-DF, 16 de setembro'de 1988. - Antônio Car
los Magalhães.

MINIStÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Processo n' 6.970/88

De ordem do Sr.Chefe.do Gabinete do Ministro,
encaminhe-se o presente processo à Divisão de Radiodi
fusão do Dentel.

Brasília, 19 de setembro de 1988. - Pedro de Alcân
tara Dutra, Assessor, Chefe da Área de Expediente/
GM. '

CONDIÇÕES DE EDITAL PARA
EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO

SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO

1 - Entrega das propostas
As entidades interessadas na execução e exploração

do serviço de radiodifusão deverão, por seu represen
tante legal, apresentar suas propostas durante o horário
de expediente, na Diretoria Regional do Dentel em
João Pessoa, à Av. Epitácio Pessoa, 1478 -,2' andar.
2 - Documentos relativos à entidade

2.1- Requerimento dirigido ao Ministro das Comu
nicações:

2.1.1- No requerimento deverá constar o endereço
para correspondência;

2.2 - Atos constitutivos e alterações subseqüentes,
com as respectivas comprovações de registro ou arqui
vamento na repartição competente:

2.2.1 - Dos atos constitutivos das sociedades deve
rão constar dispositivos declarando expressamente que:

2.2.1.1- as cotas ou ações representativas do capital
social são inalienáveis e incaucionáveisa estrangeiros
ou pessoas jurídicas;

2.2.1.2 - nenhuma alteração contratual ou estatu
tária poderáser realizada sem a prévia autorização do
Ministério das Comunicações;

2.2.1. 3 - os administradores deverão ser brasileiros
natos e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer
depois de terem sido aprovados pelo Ministério das
Comunicações;

.2.2.2 - No estatuto de Fundação deverá constar dis
positivos relativos, apenas, aos subitens 2.2.1.2 e
2.2.1.3 ... ;

2.2.3 -. As sociedades anônimas ainda não execu
tantes do serviço de radiodifusão deverão apresentar,
junto com seu estatuto, o quadro societário. atualizado
constando o número, o valor e o tipo das ações de
cada sócio;

2.3 - Comprovante de que obteve assentimento pré
vio de Conselho de Segurança Nacional,. se a sede do
município, objeto do Edital, ,estiver localizada dentro
dos limites da Faixa de Fronteira;. . .

2.3.1- Ficam dispensadas da apresentação do docu
mento de que trata o item anterior, as entidades já
executante de qualquer tipo de serviço de radiodifusão
na Faixa de Fronteira, devendo, entretanto, informar
na proposta essa situação;

2.3.2 - As entidades já concessionárias permissio
nárias que, pela primeira vez pretenderem executar ser
viço de radiodifusão na Faixa de Fronteira, deverão
providenciar a adaptação de seus atos constitutivos às
disposições do Decreto n' 85.064, de 26 de agosto de
1980, a fim de obterem, através do Dentel, o assenti
mento de que trata o item 2.3;

2.3.3 - As entidades que, para registrar ou arqu:var
seus atos co.nstitutivos necessitem do assentimento do

Sábado l' 6175.

Conselho de Segurança Nacional, mencionado no item
2.3., deverão providenciar este documento, através do
Dentel, bem como o conseqüente registro ou arq\liva
menta dos mesmos, antes da data prevista para a entre
ga da proposta.

2.4.:..... Relação Anual de Informações Sociais (Rais),
como prova de cumprimento da legislação trabalhista
referente à observância da proporcionalidade de brasi
leiros na entidade.

2.5 - Certidão de quitação de tributos federais, exce
to quando se trata de microempresa.

2.5.1 ....! Os documentos enumerados nos itens 2.4
e 2.5 não precisarão ser apresentados pelas entidades
que não tenham ainda iniciado suas atividades;

2.6 - Declaração firmada pelos administradores,
conforme Anexo r.

3 - Documentos relativos a cada cotista ou acionista

3.1...,... Prova da condição de brasileiro, feita mediante
apresentação de qualquer um dos dos seguintes docu
mentos: certidão de nascimento ou casamento, certifi
cado de reservista, título de eleitor, carteira profissional
ou de identidade ou comprovante de naturalização, ou
de reconhecimento de igualdade de direitos civis, para
os portugueses: .

3.1.1 - Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item acima, quem pertencer ao quadro
societário de entidade executante de serviço de radio
difusão;

3.2 - Ficha Cadastramento - Formulário DNT-148
(Anexo II), em 3 (três) vias, para os sócios que detém
5% (cinco por cento) ou mais, das cotas ou ações repre
sentativas do capital social.

4 - D~cumentos relativos a cada administrador
4.1-Prova da condição de brasileiro nato, mediante

apresentação de qualquer um dos seguintes documenC

tos: certidão de nascimento ou casamento, certificado
de reservista, título de eleitor, carteira profissional ou
de identidade:

4.1.1 - Fica dispensado da apresentação da prova
de que trata o item anterior, quem pertencer ao quadro
diretivo de entidade já executante do serviço de radio
d.ifusão;

4.2 - Certidão dos Cartórios Distribuidores Cíveis,
Criminais e de Protestos de Títulos, dos locais de resi
dência nos últimos 5 (cinco) anos, bem assim das locali
dades onde exerça ou haja exercido, no mesmo período,
atividades econômicas, como administrador. .

4.3 - Prova de cumprimento das obrigações eleito
rais, mediante certidão fornecida pela JustiçaEleitoral:
4.4. - Declaração assinada por todos os dirigentes,
conforme Anexo III;

4.5 - Ficha de 'Cadastramento - Formulários
DNT-148, em 3 (três) vias:

4.5.1-: Os documentos a que se referem os itens
4.1 e 4.5 não precisarão ser apresentados pelos dirigen
tes que integram o quadro societário da entidade, uma
vez que a apresentação dos mesmos será feita atendendo
os itens 3.1 e 3.2;

4.6 - Todos os documentos, com exceção dos que
tenham validade predeterminada e dos comprovantes
de nacionalidade, deverão ser firmados, expedidos ou
revalidados em data não superior a 60 (sessenta) dias
da sua apresentação.

5 - Demonstração de recursos técnicos

A demonstração· dos recursos técnicos a que se r~fere

o n' 5 do item I do art. 14 do Regulamento dos-Serviços
de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n' 91.837/85, deverá ser feita mediante indicação das
características do transmissor e do sistema irradiante
(Anexo IV) que a entidade pretende utilizar nas suas
instalações, compreendendo: fabricante, tipo e modelo
destes equipamentos.

6 - Capital mínimo exigido para o empreendimento

6.1 - O capital mínimo exigido para o empreen
dimento de que trata a alínea "c", §.1' dO,art. 11 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a re
dação dada pelo Decreto n' 91.837/85, é calculado em
função da potência ou, no caso de FM, da classe da
estação, conforme tabela abaixo, fixada pela Portaria

·MC n'_316, de.H de novel)1bro de 1985.
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ESTAÇÕES DE RADIODIFUSÃO
SONORA EM ONDA MÉDIA

ONDA CURTA
E ONDA TROPICAL

6.1.1- Estações de potência até 500 W, exc1usive
100 (cem) vezes o maior Valor de Referência:

6.1.2 - Estações de potência compreendida entre
500 W, inc1usive e 1 KW, inc1usive - 200 (duzentas)
vezes o maior Valor de Referência:

6.1.3 - Estações de potência compreendida entre 1
KW, exc1usive e 5 KW, inc1usive - 500 (quinhentas)
vezes o maior Valor de Referência:

6.1.4 - Estações de potência compreendida entre 5
KW, cxc1usive 10 KW, inclusive - 1000 (mil) vezes
o maior Valor de Referência:

6.1.5 -Estações de potência compreendida entre 10
KW, exclusive, e 25 KW, inclusive - 2500 (duas mil
e quinhentas) vezes o maior Valor de Referência:

6.1.6 - Estações de potência compreendida entre 25
KW, exclusive, e 50 KW, inclusive - 5000 (cinco mil)
vezes o maior Valor de Referência:

6.1.7 - Estações de potência superior a 50 KW 
7000 (sete mil) vezes o maior Valor de Referência:

ESTAÇÕES DE RADIODIFUSÃO
SONORO EM FREQÜÊNCIA

MODULADAFM

6.1.8 - Estações classe "C" - 100 (cem) vezes o
maior Valor de Referência;

6.1.9-Estações classe "Il'" -200 (duzentas) vezes
o maior Valor de Referência;

6.1.10 - Estações classe "A" -500 (quinhentas) ve
zes o maior Valor de Referência;

6.1.11- Estações classe "Especial" -1000 (mil) ve
zes o maior Valor Referência;

ESTAÇÕES Dl;' RADIODIFUSÃO
DE SONS E IMAGENS

(TELEVISÃO)

6.1.12-Estações de potência até 2 KW, exclusive
1500 (mil e quinhentas) vezes o maior Valor de Rcfe
rência;

6.1.13-Estações de potência compreendida entre
2 KW, inclusive e 10 KW, exclusive - 2500 (duas
mil e quinhentas) vezes o maior Valor de Referência;

6.1.14 - Estações de potência compreendida entre
10 KW, inclusive e 25 KW, exclusive - 5000 (cinco
mil) vezes o maior Valor de Referência:

6.1.15 - Estações de potência igualou superior a
25 KW, 7500 (sctc mil e quinhentas) vezes o maior
Valor de Referência:

6.2 - Os valorcs estabelecidos na mencionada Porta
ria MC 316/85, referem-se a cada concessão ou permis
são pretendida, considerada isoludamente, e o valor
de referência, a ser considerado para o cálculo, é o
vigente na data da publicação do Edital:

7 - A Demonstração de Disponibilidade de Recursos Fi·
nanceiros Poderá ser feita da seguinte forma:

7.1- No caso de entidade ainda não executante do
serviço de radiodifusão:

7.1.1 - Quando o capital social da entidade for igual
ou superior ao valor do capital mínimo exigido para
o empreendimento c estiver totalmente integralizado
ou prevista, nos atos constitutivos, a integFalização atJ
a data de entrada em funcionamento da estação: •

7.1.1.1-prova de depósito, em banco ou outra insti
tuição financeira. e]e no mínimo 50% (cinqüenta por
cento) do valor eorrespondcnte ao caTJital exigido para
o ernpreendirnento: -

O!;,erv2:çiio: Se 3. entidade participar de mai§, de um
Edital deverá, cada um deles, apre,.entar, além
do dep65itü~~ de (cinqüenta por cinfo) do capitaL
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minuta de alteração dos atos constitutivos onde conste
o aumento do capital social de mais o valor do capital
mínimo exigido para cada um dos serviços pretendidos;

7.1.2 - Quando o capital social for inferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento ou for igual
ou superior, mas não estiver totalmente integralizado
nem prevista a sua integralização até a data do, início
de funcionamento da estação;

7.1.2.1- prova de depósito, em banco ou em outra
instituição financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta
por cento) do valor correspondente ao capital exigido
para o empreendimento;

7.1.2.2 -demonstração de disponibilidade de cré
dito bancário ou de garantia de financiamento, feita
através de documentos fornecidos pelas instituições pró
prias ou de financiamento concedido pelo fabricante
dos equipamentos, de forma a completar o valor do
capital mencionado no subitem anterior, até atingir,
no mínimo, o total do capital exigido para o empreen
dimento;

7.2 - No caso de entidade executante do serviço de
radiodifusão:

7.2.1 - Quando o capital social totalmente integra
lizado for igualou superior à sorna dos valores fixados,
na Portaria MC n' 316/85, para cada um de seus serviço:
acreseida da quantia exigida para o novo empreendi
mento, a entidade fica isenta da demonstração de dispo
nibilidade de recursos financeiros.

7.2.2 - Quando o capital social forinferior ao capital
mínimo exigido para o empreendimento (escolher uma
das opções abaixo indicadas):

Primeira:

a) prova de depósito, em banco ou em outra institui
ção financeira, de, no mínimo 50% (cinqüenta por cen
to) do valor correspondente do capital exigido para
novo empreendimento;

b) minuta de alteração dos atos constitutivos para
elcvação do capital social, a ser aumcntado de mais
o valor necessário para o novo empreendimento, na
qual conste que a sua integralização total será cfetivada
até a data prevista para a entrada em funcionamento
da estação;' .

Segunda:

a) prova de depósito, em banco ou outra instituição
financeira, de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento)
do valor correspondente ao capital exigido para o novo
empreendimento;

b) demonstração de disponibilidade de crédito ball
cária' ou de garantia de financiamento, feita através
de documentos fornecidos pelas instituições próprias
ou de financiamento concedido pelo fabricante dos
equipamentos, de forma a completar o valor do capital
):l1encionado no 'subitem anterior, até atingir, no míni
mo, o total do capital exigido para o empreendimento:

'7.3 - Sendo a proponente uma fundação, executante
do serviço de radiodifusão ou não, a comprovação dos
recursos poderá scrfcita de uma das seguintes maneiras;

Primeira:

a) prova de depósito, em banco ou outra instituição
financeira de, no mínimo 50% (cinqüenta por cento)
do vaioi correspondente ao capital exigido para () em
preendimento e,
- \>} demonstraç;,o de dispcmibilidade de cr6dito ban
c;üio ou de- ganlTltia de fin:mciamen1:o feita utr;:wés de
docmnentos fo~nec1dos pelas inst1tliiGôe~ ou
de financi'-l.men!:o concedido pelo fabricante doe e'lUip:l
n:J.ôntos. Ou através ue outros meios que dern.om:;j-rem
a cOln.pk:m.enta~~ão do valor total do capital e:jgido para

empre.;ndimento.
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Segunda:

Prova de depósito, em banco ou outra instituição
financeira do total do valor correspondente ao capital
exigido para o empreendimento.

7.4 - Os financiamento com os fabricantes dos equi
pamentos ou com estabelecimentos de crédito nacionais
não poderão ser contratados por prazo superior a 10
(dez) anos;

8 - Quadro Complementar à Proposta

8.1- A entidade deverá apresentar, em complemen
tação à sua proposta, o quadro. (Anexo V), para os
fins das alíneas a, b, c, d, e, e f do § I' do artigo
16, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n' 91.837,
de 25 de outubro de 1985.

9 - Programação

9.1- Para efeito de preenchimento dos items 7 e
8 do Anexo V, constante do item anterior, a propo
nente; considerando o interesse nacional e a fin'alidade
educativa e cultural do serviço de radiodifusão deverá
elaborar seus programas informativos, educativos (e ao
vivo), bem como a publicidade comercial e o serviço
noticioso, de formã a contribuir para o desenvolvimento
da Nação, através do aperfeiçoamento integral do ho
mem brasileiro, observando, entre outros, os seguintes
critérios:

9,1.1- preferência a temas, autores e intérpretes na
cionais, a fim de inccntivar a criatividade do homem
brasileiro e o desenvolvimento das empresas produtoras
nacionais, com a conseqüente ampliação do mercado
de trabalho ligado a todas as atividades artísticas;

9.1.2 - respeito às diferenciações regionais da cultu
ra brasileira, procurando relacioná-las em seu próprio
contexto:

9.1,.3 - manutenção de elevado sentido ético, moral
e cívico:

'9.1.4-fidedignidade da informação e observância,
na publicidade, de princípios éticos indispensávcis à
proteção do público e do consumidor,
lO - Disposições Finais

10.1 - Os documentos devenio ser apresentados,
preferencialmente, em originai~ legíveis facultada a re
produção fotostãtica desde que as cópias sejam autenti
cadas.e legíveis:

10.2 - A aceitação das propostas não implicarã na
obrigatoriedade da outorga, podendo o Edital ser can
celado por interesse da Administração, mediante ato
do Ministro das Comunicações nos termos do artigo
12 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. sem
quc as proponentes tenham direito a qualquer reclama-
ç~lo ou indenização. .

10.3 - Constatada falta ou ihcorreção na documen
tação que acompanha a proposta. o Dente! poderá con
ceder um prazo de até 15 dias à proponente para su
pri-la.

10.3.1- Nos Estados do Amazonas. Acre, Pará.
Rondônia e nos TerritLÍrios do Amapá e Roraima, à
exceçtio das capitais dos citados Estados, o prazo poderá
ser de até 30 dias, a critJrio do Dente!.

10.3.2 - Quando o Edital se referir a uma localidade
situada na Faixa de Fronteira, e, para o cumprimento
da exigéncia for necessãrio o assentimento prévio do
Conselho de Segurança Nacional, o prazo pod~rá ser
de até 30 dias. a critério do Dente!.

llIA - O Ministro de Estado das Comunicaç(\~s po
dem.l autorizar n juntada de documentos ao processo
das proponentes e deterrrOlinar :~tu reestudo.

10.5 -- O Ivnnistro de Estadoda:~ CnmuTIkw;des re
sef'!a-se a faculdad~ de. verificada. d conVCni(ÚH:ia e.
havendo pos::.jbilidade técnica. outorgar permissão a
mais de un1.3. dentre tl~" ,-!ue atenderern às
presenkc; COlflQ![çOes.
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ANEXO I

D 1 C 1 A R A ç À O

Sábac10ii '; 617~

I 1',!.2. il j

I ,.. c1 il

deI" I ill'ilí m)
.. _._-_.--. ----

q lll" :

a I r,l il (I JII l.-; ,..; 11 j il ( '/1 1 i d il dI" illl 1 () l' i / il (' il () P il I' il , ' " p I "r il r'

O JlI(',,;mo t i jH) df' ,..,('1'\ i (" 110 1111111 i I" j P i li dI'

(llllllli(,fpiu a qlJ(' .-;(' 1',,1'(,

(., q 11 f" II ;~ o , . X I ' (' I' cl e I .~ o .,,; I j JlI i -

I' e o Ed i tal )
tes fixado::,
r'o de J \.l(l!,

no ar'ligo 12

e,1::>0 Vc ,lha a

d,) D('cI't'\ (1-1 (.j n Ç' :: :;(), de 28 dI'

S(~J' Ctlnl ('mp 1aela com a 0111 orgil:

r,,\, ("1'('1 -

1J) II e 11 h \l m S li e i o j n I (' g I' a o q \l a d " () ,.., I l(' i {' 'L ;; I ' i o d f' o tl 

t· r a e x E' C li t a II I e d (1 me S Jll o t i p o dI' s e I' v i f,' o d e I' i{ cI i (l cI i f u s;; o, II (J mu 11 ~ -,
cipio de nem dé' ou-

(mulliefpi() él que 58 r'(~fc"c o Fc1ila1)

t r a s (' mp ... e s as d f.:' I' il d i u cI i f u são, em muni <: f p j os d i v C "s (l S .' ('m I' X c' C s s O

aos 1 imit.es fixados 110 al'l i'go J 2 do Decret.o-Lei nº 2:::ó, dt' 2f' de

f e ver e i I' o deI 9 Ô7, m(' s mo que a p r (' te n cI e n t. e v e n h a a S e r' (' li [l' c' mp I a

,da com a out ol'ga.

(local)

I I I

(data)

ex('('utaIl1('

r1e

dI)

il l1ilo ]lill'\ II i.pil(m)

lIWSll\11 t.i pr) de "";PI'V.i '.'(1

cI il d i r'" C. ,11) cl c, (lU t. I' ,I \ • li t i cl;, d ;.,

cif' ildil,dil'us~() no 1Il11l1ic'jpio

I1C~lIl dc' oull'as PlI1!JI'P----------------_..._.__ .
(muniC'Ip.io a q\I(' "'(' I'cl'<'r(-' Cl J'd.ital)

sa::õ dI' r'ac!io<!jfu,,;1o, I'm rnllnieipio.-'; di\('Y'seJS, <'m \')"('cssu <lOS JjJllj

t€'s l'L,ados no aI'figo 1:2 do D('C'T'('t.o-lci n~ 23(1, ele 28 dI! f('\'('I,(,j

1'0 Ol' J C)ó7, mesmQ que a p""pl1nellt c \'enha iJ. ,..,p.r cont cc.mpJ ariR com a

out.,oJ'ga:

b) n"o est[dào) no e:-.ercicio do Il\andato ('lcl.i\'o

q LI (;' 1 h e ( 5 J a s s C.' g U I' t" i 1Il11 n.i d il cI c: P il r 1 a 1Il c: n t a r 1 n e III e x ,n-c f' ( m) c a r g o de
- J.

supel'vi5óiO 011 a.-;sp~S{lI'amf'nto na Admj ni st. r.:l(;~u Pu!>.l i('a. <lu qllil J

decorJ'a [<.;10 c'spccial.

10cil1 (data)

(assinil'tllra de todos os dirigentes)



6178 Sábado l'

ANEXO IV
Demonstração de Recursos Técnicos

1 - Transmissor Principal
1.1. fabricante;
1.2. tipo e/ou modelo.

2 - Transmissor Auxiliar
2.1 fabricante,
2.2. tipo e/ou modelo.

3 Sistema Irradiante
3.1. fabricante,

3.2 tipo elou modelo;
MC-Dentel
RAD-Seaj
Processo n' 29.000.006.970/88-33

Tendo em vista o disposto no Capítulo III do Manual
de Orientação Jurídica, aprovado pela Instrução Inter-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

na nl ' 4.981, de 2 de outubro de 1981. encaminhe-se
o presente processo à Diretoria Regional do Dentel
em Recife que. lhe fará apensação das propostas perti
nentes e efetuará estudos.

BrasI1ia, 2 de outubro de 1988. - Domingo Poty Cha
balboity, Diretor da Divisão de Radiodifusão.

Me
Processo n' 29.000.006.970/88
Parecer n" 1/89

Senhor Chefe da Seção,
Analisando as propostas apresentadas, diante do que

di~põe o item 5 do presente edital, informo que os
equipamentos indicados pelas proponentes no Anexo
IV de seus respectivos processos, atendem às condições
do edital.
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"

João Pessoa, 12 de abril de 1989. - Deoclécio Alves
Costa, Engenheiro - DenteliDRlIPA.
MC-Dentel
Diretoria Regional do Dentel em João Pessoa
Seção de Radiodifusão
Setor Jurídico
Processo n' 29.000.006.970/88
Junto: n" 2903.000808/88
Assunto: Edital n" 289/88

Parecer n' 5/89
Ementa - Convocação de interessados na execução
e exploração do serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidadc dc Cuitê, Estado da Pa
raíba.

Ao chamado do edital acima referido acorreu a Rádio
Cidade de Sumé LIda.

tos:

GJ 01

GJ 19/26

GJ 21 e 27

GJ
[;J ]

GJ 02 [

A proponente Rádio Cidade de sumé Ltda.

instruiu sua proposta com os seguintes documen

R~querimento dirigido ao Ministro das Comunica
çoes;

atos constitutivos e eventuais alteraç6es com
as respectivas comprovações de arquivamento ou
regi~tro na repartição competente;

cláusulas exigidas pelas alíneas ~, b e c do §

1 9 do art. 14 do R5R;

certidão de Quitação de Tributos Federais, qua~

do for o caso;

relação Anual de Informações Sociais eWUS) , qu~
do for o caso;

Declaração firmada pelos administradores de que:
a) não possui.a entidade.autorizaçã?Ea~aeX21~
rar o mesmo tIpo de serVIço, no munlClplo onde
se ~retende instalar a estação e que, não exce
dera os limites fixados no artigo 12 do Decre~

to-lei n 9 236, de 28 de fevereiro d_ 1967, caso
venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum s6cio integra o quadro societário de
outra executante do mesmo tipo de serviço de ra
diodifusão, no município onde se pretende instã
lar a estação, nem de outras empresas de radiõ
difusão, em municípios diversos, em eA~esso aos
limites fixados no artigo 12 do Decreto-lei n 9

236, de 28 de fevereiro de 1967, caso a preten
dente venha a ser contemplada com a outorga; -

GJ 30

r.:;:] 39/40

]

: I

comprovantes de que a entidade possui os recur
sos financeiros exigidos para o empreendimento;

minuta de alteração contratual ou estatutãriapa
ra a elevação do capital social, a ser aumenta
do de mais o valor previsto para o novo serviçõ,
quando for o caso;
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GJ 04

[;J 07/08

[;]

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

recursos técnicos: indicação dos equipamentos;

quadro complementar a proposta, conforme item B
das Condições do Edital;

assentimento pr~vio do Conselho de Segurança Na
cional, quando for o caso;

Sábado t' 6179

GJ10,14 .8 18 r
prova de que os cotistas ou acionistas sao
sileiros;

bra

GJ_1..;..0--=-.e-1:....4-'-----'

prova de que os diretores ou sócios-gerentes são
brasileiros natos;

[;J. 09 e 14 1 prova de cumprimento das obrigações
dos diretores;

eleitorais

G]:;,16,31,3 2 [

Certidão dos Cartôrios Di"stribuidores Cíveis,
Criminais e do de Protestos de Títulos dos dire
tores;

declaração dos diretore~, de que não participam
da direção de outra entidade executante do mes
mo tiP9 de serviço de radiodifusão R que se Te
fere o edital, no município onde se pretende
instalar a estação, nem de outras empresas de
radiodifusão, em municípios diversos, em exces
50 aos limites Jixados no artigo 12 do Decreto=
lei n 9 236/67, caso a proponente venha a ser
contemplada com a outorga e que não estão. no
exercício de mandato eletivo que lhes ~sseguTem

imunidade parlamentar, nem exercem cargo de su
pervisão ou assessoramento na Administração Pu
blica, do qual decorra foro especial o
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A concorrente foi notificada para suprir faltas e iIlcorc

reções, havendo atendido às exigências que lhe foram
feitas.

Ante o exposto, concluímos que a Rádio Cidade de
Sumé Ltda está apta à outorga, objeto do Edital n'
289/88.
João Pessoa, 13 de abril 1989. - Maria Cristina Leo
poldo de Moura, Advogada - FAS-DRlDentel JPA

De Acordo.
Ã Consfderação do Sr. Diretor. Regional.

João Pessoa, 13 de abril 1989. - Ana Lúcia Farias
de Paiva, Chefe da Seção de Radiodifusão - DRlDen
tel/JPA.

Encaminho o presente processo (Edital nO 289/88)
. e seu apenso à Divisão de Radiodifusão, para prosse

guimento.
João Pessoa, 13 de abril de 1989. -Júlio César Maia

Coutinho, Diretor Regional do Dente! em João Pessoa.
MC-.Dentel
Divisão de Radiodifusão
Seção de Assuntos Jurídicos/SOU
Processo nO 29000.006970/88-33
Junto: 29103.000808/88.
rtssunto: Edital n' 289/88 (Convocação de interessados
na execução do serviço de radiodifusão sopora em fre- .
qüência modulada na cidade de Cuité, Estado da Pa
raíba).

Informação RAD nO 160/89)

Em atendimento às instruções baixadas pelo Manual
de Orientação Jurídica, em seu Capítulo IH, a Diretoria
Regional do Dentel, em João Pessoa procedeu ao estu
do preliminar da proposta apresentada pela·única..enti
dade.

Rádio Cidade de Sumé LIda

Tendo emitido o despacho do fls. 22 e Parecer n'
5/89 às fls. 23 a27, quando concluiu que a proponente

"satisfez os requisitos do pdital.
Ratificamos o citado Parecer n' 5/89, sugerindo o

encaminhamento dos autos do Exm' Senhor Ministro
das Comunicações.

Brasília, 18 de maio de 1989" - Sônia Velesca Mene
zes Monteiro, Advogada-FAS.

Ã consideração do Sr. Diretor desta Divisão.
Brasília, 22 de maio de 1989. - Esmeraldo Eudóxia

Gonçalves Teixeira, "Chefe da Seção de Assuntos Jurí
dicos.
MC-Dentel
Processo n' 29000.006970/88-33
Senhor Secretário-deral.

Assunto: Trata o presente processo do Edital n'
289/99, para outorga do serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Cuité, Estado
da Paraíba.
Estudo Sintético: No prazo estipulado: acorreu ao cha
mado apenas a entidade: Rádio Cidade de Sumé Ltda.

O processo foi examinado. pela Diretoria Regional
do Dentel em João Pessoa (despacho de fls. 22 e parecer
n' 5/88 (fls. 23 a 27) e pela Divisão de Radiodifusão
deste Departamento (Informação RAD n' 160/89),
constatando-se que a entidade supramencionada aten
deu aos pressupostos do Edital.

Conclusão: Ante o exposto, está o processo em condi
ções de ser submetido à consideração do Exm' Sr. Minis
tro de Estado das Comunicações.

Brasília, 26 de maio de 1989. - Roberto Blois Montes
de Souza, Diretor-Geral.do DenteL

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Comu
nicações

A Rádio Cidade de Sumé Ltda, com CGC n'
10.746.626/0001-03, devidamente constituída, na forma
da legislação em vigor, com sede na cidade de Sumé,
Estado da Paraíba, tendo tomado conhecimento, do
Edital nO 289/88, mandado publicar por esse Ministério,
convidando os interessados à execLÍção do Serviço de
Radiodifusão Sonora em Freqüência Modl!lada, na ci
dade de Cuité, Estado da Paraíba, vem, por seu repre
sentante legal, dizer a V. Ex' que deseja executar o
referido serviço e que se compromete, desde já, a aten
der os requisitos legais e demais exigências de ordem
técnica e legal que lhes sejam feitas por esse Ministério.

Declara, ainda, conhecer as condições do Edital e
a elas se submeter, acatando as decisões do Poder Com
petente, decorrentes do exame da presente proposta.

Neste Termos
Pede Deferimento
CuitéIPB,' ~ José Edísio Simões Souto,

Gerente.

DECLARAÇÃO

O abaixo assmado, representante legal daRádio Ci
dade de Sumé Ltda, declara que:

a) não possui a entidade autorização para explorar
o mesmo tipo de serviço no municípío de Cuité-PB
e que não excederá os limites fixados no art. 12 do
Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967, caso
venha a ser contemplada com a outorga;

b) nenhum sócio integra o quadro societário de outra
executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão
no Município de Cuité-PB, nem de outras empresas
de radiodifusão, em municípios diversos, em excesso
aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei n' 236,
de 28· de fevereiro de 1967, mesmo que a pretendente
venha a ser contemplada com a o1!torga. "

Cuité-PB, . - José Edísio Simões Souto,
Gerente.

DECLARAÇÃO

O abaixo assinado, dirigente da Rádio Cidade de
,Sumé LIda, declara que:

a) não participa da "direção de outra entidade execu
tante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no Mu
nicípio de Cuité-PB, nem de outras empresas de radiodi
fusão, em municípios diversos, em excesso aos limites
fixados no artigo 12 do Decreto-Lei n' 236, de 28 de
fevereiro de 1967, mesmo que a proponentevellha a
ser contemplada com a outorga;

b) não está no exercício de mandato eletivo que lhe
assegure imunidade parlamentar, nem exerce cargo de
supervisão ou assessoramento na Administração Públi
ca, do qual decàrra foro especial.

Cuité-PB, . José Edísio Simões Souto,Geren-
te - Terezinha Vilar de Miranda Gonçalves, Subge
rente.

DEMONSTRAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS

1 - Transmissor
1.1-WTK Telecomunicações Ltda
1.2-~I-F-3 (0007/85)

3. - Sistema Irradiante

2.1- TEEL - Tele-Eletrõnica Ltda
2.2 - Omnidirecional, BECP-4L
CuitélPE., . - José Edísio Simões Souto, Ge-

rente.

PROGRAMAÇÃO

Considerando o interesse nacional e a finalidade edu
cativa e cultural do serviço de radiodifusão, a Rádio
Cidade de Sumé Ltda irá elaborar seus programas infor
mativos, educativo (e ao vivo), bem como a publicidade
comercial e O serviço noticioso, de forma a contribuir

. para o desenvolvimento da Nação, através do aperfei
çoamento mtegral do homem brasileiro, observando,
entre outros, QS segumtes critérios:. .

a) preferência a temas, autores e intérpreste nacio
nais, afim de incentivar a criatividade do homem brasi
leiro o desenvolvimento das empresas produtoras nacio
nais, com a conseqüente ampliação do mercado de tra
"balho ligado a todas as atividades artísticas. Neste aspec
to a proponente comprometerá 68% do tempo de sua
programação;

.b) respeito às diferenciações regionais da cultura bra
sileira, procurando relacioná-Ias em seu próprio con-
texto;"' .

c) manutenção de elevado sentido ético, ,moral e cí-
vico; .

d) fidedignidade da informação e observância, na pu
blicidade, de princípios éticos mdispensáveis à proteção
do público e do consumidor; ,

e) a proponente dedicará no mínimo 6% do termo
de sua programação ao serviço noticioso;

f) atenderá às estipulações do Regulamento dos Ser
viços de Radiodifusão, bem como às constantes da legis
lação pertinente.

Cuité/PB, . José Edísio Simões Souto, Ge-
rente.

DO

EDITAL

REGIÃO

NÁT.'

I
DO

BOM.

MUNICíPIO

EDITAL,

NAT.

OU

DOMICILIA.DOS~ -l----"=-=-=-=-:..,=------t---------'---'-:------

JosÉ EDÍSIO SIMOÕl:.S SOUTO

1. ADMINI,STRADORES (NATURAIS
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I
12. SÓCIO COM MAIS DE 5% DO CAP.! PARTICIPAÇÃO MUNICíPIO REGIÃO DO

(NATURAIS OU DOMINICILIA % DO EDITAL EDITAL
TAL

-
DOS) NAT. DOM. NAT. DOM.

JOSÉ EDÍSIO SIMÕES SOUTO 33,33

FRANCISCO DE ASSrS:QUINTANS 33,33

TEREZINHA. VILAR DE MIRANDA

GONÇALVES 33,33

3. A ENTIDADE POSSUI OUTRA OU~
SIM NÃO TIPO DE SERVIÇO

TO~GA NA MESMA LOCALIDADE?

,>(

4. NOMES DOS SÓCIOS INTEGRANTES
DO QUADRO SOCIETÁRIO DA PRQ

TIPO DE SERVIÇO
PONENTE E PERTENCENTES A OU-
TRA CONCESSIONÁRIA OU PERMIS-
SIONÁRIA, NA MESMA LOCALIDA-
DA

5. NOMES DOS DIRETORES INTEGRANTES DO QUA
DRO DE DIRIGENTES DA PROPONENTE E PER
TENCENTES AOS DE OIJTRAS CONCESSIONÁRIAS
OU PERMISSIONÁRIAS NA MESMA LOCALIDADE.
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6. PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS; NACIONAL ESTRANGEIRO

- TRANSMISSOR 100 %

- SISTEMA IRRADIANTE 100 % l'

- ESTÚDIOS 100 %
~

7. PERCENTUAL DE TEMPO DE' PROGRAMAÇÃO
DIÁRIA REFERENTE A TEY~S, AUTORES E

68 %INTÉRPRETES NACIONAIS

~

8. TEMPO DESTINADO AO SERVIÇO NOTICIOSO,
DIARIAMENTE,EM RELAÇÃO AO TEMPO TO

6 %TAL DE PROGRAMAÇÃO
-

9. PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MESES
APROVAÇÃO DE LOCAIS

4

10. PRAZO PARA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO MESES
EM DEFINITIVO DA ESTAÇÃO

18

Cuité-PB

JosÉ E:: ~fgES SOUTO
G rente

\
\
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ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSA
BILIDADE LIMITADA DENOMINADA RÁDIO
CIDADE DE SUMÉ LIMITADA, COM REGISTRO
NO CGC N' llJ.746.626JO001-03

Que fazem, entre si, José Edísio Simões Souto, brasi
leiro, casado, engenheiro civil, residente na Fazenda
Açudinho, em Sumé-Pb e domiciliado à Rua M' Eliza
beth n' 298, Cabo Branco, em João Pessoa-Pb, portador
da cédula de identidade n" 164234-SSPIPb e inscrito
no CIC sob o n" 086.940.874172; Francisco de Assis
Quintans, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente
e domiciliado à Av. João Câncio da Silva, n" 50, Manaí
ra, em João Pessoa, Paraíba, portador da cédula de
identidade, n" 163.179-SSPIPb c inscrito no CIC sob
o n' 109.425134; e Terezinha Vilar de Miranda Gonçal
ves, brasileira, casada, doméstica, residente e domil
ciliada à Rua Eutiquiano Barreto, n" 354, Manaíra, em
João Pessoa, Paraíba, portadora da cédula de identi
dade n" 146.869-SSPIPb e inscrita CIC sob o n'
002.487.624100, sócios componentes da sociedade por
quotas de responsabilidade limitada Rádio Cidade de
Sumé Ltda, com sede à Rua Augusto Santa Cruz, n'
48, Sumé-Pb, com ato constitutivo arquivado na M.M
Junta Comercial destc Estado da Paraíba sob o n" 25
2 0013lJ58-8, em 9 de maio de 1986, consistindo esta
alteração no que a seguir passa a ser descrito:

Primeiro - Fica acertado que os administradores
da entidade serão brasileiros natos e a sua investidura
na cargo somente poderá ocorrer após haverem sido
aprovados pelo Ministério l'Ias Comunicações.

Segundo - Todas as cláusulas do contrato original
continuam plenamente válidas.

E assim, por estarem de perfeito e comum acordo.
assinam a presente alteração contratual datilografada
em 4 (quatro) vias, de igual teor c forma, todos os
intervenientes do presente instmmento, na presença
de duas testemunhas que também a assinam.

Sumé (PB). 4de agosto de 1986. -José EdísioSimões
Souto, Francisco de Assis Quintans, Terezinha Vilar de
Miranda Gonçalves.

Testemunhas: (Seguem-se assinaturas).

TERMO DE INSTAURAÇAo
Instaurei. nesta data, o processo que recebeu o núme

ro 29103000808/88, nesta Diretoria, com os documentos
que instruem a propostra da Rádio Cidade de Sumé
LTDA, para executar serviço da radiofusão Sonora em
Freqüência Modulada. nos termos do Edital n' 289/88.
A proposta compreende 27 folhas numeradas e rubri
cadas.

Recife. 18 de novembro de 1988. - Chefe da SRAD,
Declaro que presenciei a instauração do presente pro

cesso e nenhum reparo tenho a fazer. - Portador da
proposta.
Umo Sr.
Dr. Julio Cezar Maia Coutinho
MD, Diretor Regional do
DentellParaíba.
Em mãos.

J. Pe~soa, 27 de janeiro de 1989
Prezado Senhor,
A Rádio Cidade de Sumé LIda.. empresa com escri

tório à Rua Duque de Caxias, n' 400, sala 4. térreo~

nesta Capital. através do seu sácio abaixo assinado.
em atenção ao Ofício n" 011189 - RCE4J, de 4-1-89,
desse Departamento, vem respeitosamente encaminhar
a V. S'., para apreciação, minuta de alteração contratual
para elevação do capital. ao mesmo tempo em que soli
cita que o Dentc1 autorize a efetivação da mesma.

Sendo só para o momento, aproveita para renovar
a V. S', protestos de estima e consideração.

Atenciosamente. - José Edísio S. Souto, sócio-ge
rente,

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE POR QUOTAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RÁDIO CI
DADE DE SUMÉ LIMITADA. COM REGISTRO
NO CGC N- 10.746.62610001-03

Que fazem, entre si, José Edfsio Simôes Souto. brasi
leiro, casado, engenheiro civil, residente na Fazenda
Açudinho, em Sumé - PB e domiciliado à Rua Osircs
de' Belli, n" 70, Cabo Branco, em J0I10 Pessoa - PB,
portador da cédula de identidade n- IM.234-SSP/PB
e inscrito no CIC sob o no' 086.940.874172: Francisco

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de Assis Quintans, brasileiro. casado, engenheiro civil,
residente e domiciliado à Av. João Cândido da Silva,
n" 50. Manaíra, em João Pessoa, Paralba. portador da
cédula de identidade n" 163.179 - SSPIPB e inscrito
no CIC sob n" 109.425.484134; e Terezinha Vilar de
Miranda Gonçalves, brasileira, casada, doméstica, resi
dente e domiciliada à Rua Eutiquiano Barreto, n" 354,
Manaíra. em João Pessoa, Paraíba, portador da cédula
de identidade n" 146.869-SSP/Pb e inscrita no CIC sob
o n' 002.487,624100, sócios componentes da sociedade
por quotas de respons(lbilidade limitada Rádio Cidade
de Sumé Ltd', com sede à Rua Augusto Santa Cruz.
n" 48, Sumé - Pb, com ato constitutivo arquivado na
M.M Junta Comercial deste Estado da Paraíba sob o
n" 25 2 0013058-8, em 9 de maio dc 1986, consistindo
esta alteração no que a seguir passa a ser descrito:

Primeiro - O capital social passa a ser de NCz$
1.116,00 (hum mil cento e dezesseis cruzados novos)
representado por 1.116 (hum mil cento e dezesseis)
quotas de NCz$ 1,00 (hum cruzado novo) cada uma,
e fica assim distribuído:

a) Ao sócio José Edísio Simões Souto, 372 (trezentos
e setenta e duas) quotas de NCz$ 1.00 (hum cruzado
novo) cada uma, no valor total de NZc$ 372,00 (tre
zentos e setenta e dois cruzados novos);

b) ao sócio Francisco de Assis Quintans, 372 (tre
zentos e setenta e duas) quotas de NCz$l,OO (um cruza
do novo) cada uma. no valor total de NCz$ 372,00
(trezentos c setenta édois cruzados novos);

c) à sócia Terezinha Vilar de Miranda Gonçalves,
372 (trezentos e setenta c duas) quotas de NCz$ 1,00
(um cruzado novo) cada uma. no valor total de NCz$
372.00 (trezentos e setenta e dois cruzados novo,).

Segundo - o capital social será integralizado em
moeda corrente e legal dO,País. até a entrada em funcio
namento da estação, a ser instalada na cidade de Cuité.
Estado da Paraíba.

Terceiro - todas as cláusulas do contrato original
continuam plenamente válidas.

E assim, por estarem de perfeito e comum acordo,
assinam a presente alteração contratual datilografada
em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, todos os
intervenientes do presente instmmento. na presença
de duas testemunhas que também a assinam.

Sumé (PB), 26 de janeiro de 1989, - José Edísio
Simões Souto, Francisco de Assis Quintans, Terezinha
Vilar de Miranda Gonçalves.

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE POR QUOrAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMI
NADA RÁDIO CIDADE DE sUMÉ LIMITADA,
COM REGISTRO NO e.G.C N' 10.746.62610001 
03

Que fazem, entre si. José Edísio Simões Souto, brasi
leiro. casado, engenheiro civil, residente na Fazenda
'Açudinho, em Sumé - PB e domiciliado à Rua Osires
de Belli, n' 70, Cabo Branco. em João Pessoa - PB,
portador da cédula de identidade n" 164.234 - SSP/PB
e inscrito no e.Le. sob o n' 086.940,874172; Francisco
de Assis Quintans, brasilciro, casado, engenheiro civil.
residente e domiciliado à áv. João Câneio da Silva,
n" 50, Manaíra, em João Pessoa, Paraíba, portador da
cédul~ de identidade, n' 163. 179 - SSPIPB e inscrito
no C.LC. soh n" 109.425.484134; e Terezinha Vilar de
Miranda Gonçalves. brasileira, casada, doméstica, resi
dente e domiciliada à Rua Eutiquiano Barreto. n' 354,
Manaíra, em lDão Pessoa. Paralba, portadora da cédula
de identidade n' 146,869-SSPIPB e inscrita no C.Le.
sob O n''- 002.487,624100, sócios componentes da socic
dade por quotas de responsabilidade limitada Rádio
Cidade de Sumé Ltda. com sede à Rua Augusto Sanla
Cruz, n".48, Sumé-PB. com ato constitutivo arquivado
na M.M Junta Comercial deste Estado da Paraíba sob
o n" 2520013058-8, em 9 de maio de 1986. consistindo
esta alteração no que a seguir passa a ser descrito:

Primeiro - o capital social passa a ser de NCz$
1.116,OO (um mil cento e dezesseis cruzados novos) re
presêntado por 1.116 (um mil cento e dezesseis) quotas
de NCz$l,OO (um cruzado novo) cada uma, e fica assim
distribuído:

a) ao sócio José Edísio Simões Souto, 372 (trezentos
e setenta e duas) quotas de NCz$ 1;00 (um cruzado
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novo) cada uma. no valor total de NCz$ 372.00 (tre
zentos e setenta e dois cmzados novos);

b) ao sócio Francisco de Assis Quintans, 372 (tre
zentos e setenta e duas) quotas de NCz$ 1,00 (um cruza
do novo) cada uma. no valor total de NCz$ 372,00
(trezentos e setenta e dois cruzados novos);

cl à sócia Terezinha Vilar de Miranda Gonçalves,
372 (trezentos c setenta e duas) quotas-de NCz$ 1;00
(um cruzado novo) cada uma, no valor total de NCz$
372,00 (trezentos e setenta e dois cruzados novos),

Segundo - o capital social será integralizado em
moeda corrente e legal do País, até a entrada em funcio
ilamento da estação, a ser instalada na cidade de Cuité,
Estado da Paraíba.

Terceiro - todas as cláusulas do contrato original
continuam plenamente válidas.

E assim, por estarem de perfeito c comum acordo,
assinam a presente alteração contratual datilografada
em 4 (quatro) vias. de igual teor e forma, todos os
intervenientes do presente instrumento, na presença
de duas testemunhas que também a assinam,

Sumé (PB), 26 de janeiro de 1989. - José Edísio
Simões Souto, Franciseo de Assis Quintans, Terezinha
Vilar de Miranda Gonçalves.

MENSAGEM N' 331, DE 1989

DO PODER EXECUTIVO

Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade Latino
Americana de Ciências Sociais (FLACSO).

(Ãs Comissôes de Relações" Exteriores; de Cons
tituição e Justiça e Redação; e de Educação, Cultu
ra, Esporte e Turismo),

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
NaCional

Em conformidade com o disposto no Art. 49, inciso
I da Constituição Federal. tenho a honra dc submeter
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relaçôes Exteriores, o Acordo Consti
tutivo da Faculdade Latino-Americana de Ciências So
ciais (FLACSO), ao qual o Brasil aderiu ad referendum
do Congresso Nacional, em 19 de julho de 1988.

Brasília, 10 de julho de 1989. - José Sarney.
EX POSIÇÃO DE MOTIVOS N" DCINTIDAlI185

PEMU-UNESCO 1.00, DE 12 DE JUNHO DE
1989. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney
Presidente da República
Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar, em anexo. cópia do
Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais (Flacso). ao qual o Brasil aderiu
ad refereudum do Congresso Nacional. A carta de ade
são assinada por Vossa Excelência foi depositada em
19 de julho de 1988 perante o Diretor-Geral da Organi
zação das Naç6es Unidas para. ~ Educação, Ciência
e Cultura (Unesco-) conforme estabelece o artigo XV,.
parágrafo 2, item (b), do Acordo Constitutivo da enti
dade,

2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
a Flacso foi criada em 19;;7 pelos Estados latino-ame
ricanos. em aplicação das recomcndações da Primeira
Conferência Regional sobre Ensino Universitário das
Ciências Sociais na América Latina (março de 195.6,
Rio de Janeiro) e do disposto no item (d) da resolução
3.42, aprovada pela Conferência Geral da Unesco, rea
lizada em Nova Delhi, em novembro de 1956,

3. A sede administrativa da Flacso está localizada
em MRE/DCINT/DAII185 PEMU-UNESCO
1.00/1989/2.

São José da Costa Rica. sendo países membros da
cntidade. além do Brasil, Argentina, Bolívia, Cuba,
Equador, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Su
riname.

4. Dessa forma, constitui a Flacso organismo inter
nacional de caráter regiollal e autônomo, voltado para
a realização" a promoção da pesquisa, do ensino de
pôs-graduação, da cooperação científica e técnica e de
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todas aquelas atividades- acadêmicas relacionadas com
as ciências sociais que conduzam ao desenvolvimento
e à integração dos países da região latino-americana.
Sua orientação favorece a pesquisa da problemática do
desenvolvimento e da integração latino-americana, bem
como a formação de pesquisadores nessa problemática,
a partir de enfoques inter e multidisciplinares.

5. Caberá à Secretaria Especial de Ciência e Tecno
logia pagar a contribuição financeira anual do Brasil
à entidade, equivalente; em cruzados, a cem mil d6la
res..

6. Trata-se agora de solicitar ao Congresso Nacional
que aprove o Ato Constitutivo da Flacso, de acordo
com o Art. 49, inciso I da Constituição brasileira. -

Aproveito' a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais
_profundo respeito. - Roberto de Abren Sodré.

Aviso n' 374-SAP.
Em 10 de julho de 1989.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primerio Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília DF.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

.Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, rela
tiva ao Acordo Constitutivo da Faculdade Latino-A
mericaria de Ciências Sociais (Flacso).

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa· Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

ACORDO SOBRE A FACULDADE
LATINO-~ERICANADE CIÊNCIAS

SOCIAIS (FLACSO)

As Altas Partes Contratantes
1. Recordando a criação, em 1957, da Faculdade La

tino-Americana de Ciências Sociais, em Santiago do
Chile, em aplicação das recomendações da Primeira
Conferência Regional sobre o Ensino Universitário das
Ciências Sociais na América do Sul, que se reuniu em
março de 1956, no Rio de Janeiro, e do item d da
Resolução n° 3.42, aprovada pela Conferência' Geral
da Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco), em sua nona reunião,
celebrada em Nova Delhi; em novembro de 1956;

2. Reafirmamos a importància da contribuição deste
organismo através das suas Sedes Acadêmicas, Progra
mas e Projetos ao desenvolvimento em toda a América
Latina do ensino e da pesquisa em Ciências Sociais,
desde a sua criação até o momento presente;

3. Considerando que, para o desenvolvimento -e a
integração latino-americana, é necessário aumentar a
colaboração destes países no campo das Ciências Sociais
através de instituições regionais de alto nível, que coo
perem com os governos e com as universidades e institu
tos nacionais, preparando pessoal técnico e prestando
assistência técnica e assessoria quando necessário, e

4. Decididas a prestar a estes organismos seu com,
pleto apoio moral, intelectual e financeiro, de acordo
com as modalidades que a seguir se definem, delibe
raram fortalecer institucionalmente a Faculdade Latino
Americana de Ciências Sociais; mediante a aprovação
do seguinte Acordo: _

ARTIGO I
Naturezá e Fins

1. A Faculdade Latino-Americana de Ciências So
ciais, que daqui por diante se denomina "Flacso", é
um organismo internacional de caráter regional e autô
nomo, constituído pelos países latino-americanos do
Caribe para promover o ensino e a pesquisa na campo
das Ciências Sociais.

2. Sempre que neste Ácordo se empreguem os ter
mos "América Latina", "Latino-América" ou "Latino'
Americano" , entender-se-á que compreendem os países
da região do Caribe.

3. O caráter efetivamente regional e autônomo da
Flacso está assegurado pelo recrutamento de um corpo
docente e administrativo internacional integrado por
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especialistas latino-americanos, e na medida do possível
de acordo com uma adequada apresentação geográfica
regional; pelo seu programa de ensino e pesquisa, que
levará em' conta as necessidades científico-sociais da
zona; pela seleção dos seus alunos regulares, principal
mente latino-americanos formados pelas unidades des
ses países; pelas bolsas de estudo que se outorgarão,
na medida do possível, de acordo com uma adequada
representação cultural e geográfica de toda a região,
e pelo efetivo apoio, participação e financiamento dos
governos latino-americanos.
. 4. Poderão ser membros da Flacso os Estados Latino
Americanos que sejam membros da Unesco. Serão
membros da Flacso os Estados Latino-Americanos que
hajàm aderido ao preseIlte acordo, conforme as dispo
siçõe, dOAiiigOXV~

5. Para garantir sua função regional, a Flacso poderá
realizar suas atividades em qualquer um dos países da
América Latina, ficando facultada para tais efeitos a
estabelecer sedes acadêmicas, programas e projetos,
nos países da região.

. ARTIGO II
Funções

As funções principais da Flacso serão:
a) assegurar a formação de especialistas em Ciências

Sociais na América Latina, através de cursos de pós-gra
duação e especialização;

b) realizar pesquisas na área das Ciências Sociais so
_bre assuntos relacionados- com a problemática latino-a
mericana;

c) difundir na região latino-americana, por todos os
meios e com o apoio dos governos e/ou das instituições,
os conhecimentos das .Ciências Sociais, sobretudo os
resultados das suas próprias pesquisas;

d) promover o intercâinbio·de materiais de ensino
de Ciências Sociais para América Latina;

e) colaborar com as instituições universitárias nacio
..nais e com organismos análogos de ensino e de pesquisa
na América Latina, a fim de promover a cooperação
no campo que lhes é pr6prio. Para tais efeitos, procurará
a colaboração dos organismos internacionais, regionais
e nacionais, tanto governamentais como não governa

-mentais, e
.1) em geral, realizar todas aquelas atividades acadê

micas relacionadas com as Ciências Sociais, que condu
zam ao desenvolvimento e à integração dos países da
região latino-americana.

ARTIGO lU
Órgãos de Governo da Flacso

1. São 6rgãos de Governo da Flacso:
a) A Assembléia Geral;

'b) O Conselho Superior;
c) O Comitê Diretivo, e
d) Os Coriselhos Acadêmiéos.

ARTIGO IV
Assembléia Geral

1. A Assembléia Geral é o 6rgão máximo e está
formado por um representante de cada Estado-Mem
bro, designado pelo seu Governo, com voz e voto. Os
Estados Latino-Americanos que ainda não hajam aderi
do ao presente acordo poderão participar na qualidade
de observadores. Também poderão ser convidados a
participar como observadores os Estadeis, as institui

. ções, organismos e centros que cooperam com a Flacso,
assim como os cientistas sociais que hajam ocupado
os cargos de Presidente, Secretário-Geral, Diretor de
Escola, Instituto ou Sede, ou de Diretor de Programa
da Flacso. .

2. A Assembléia Geral deverá reunir-se obrigatoria
mente, em caráter ordinário, a cada dois anos, notifi
cando o Conselho Superior da Flacso~com quatro meses
de antecipação, os Estados-Membros sobre o lugar, da
ta e ordem do dia provisório da reunião. Igualmente
se notificarão os demaisEstados Latino-Americanos.

3. A Assembléia Geral poderá reunir-se extraordina
riamente a pedido da. maioria dos Estados-Membros,
ou quando decida o Conselho Superior por maioria
de votos, ou pelo voto unânime dos Estados que sejam
membros deste.

4. A Assembléia Geral tem as seguintes funções:
a) determinar a política geral da instituição e as rela

ções da Flacso, na qualidade de pessoa jurídica interna
cionál, com os Estados-Membros;
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b) examinar e aprovar, quando for o caso, os relató
rios peri6dicos apresentados pelo Conselho Superior
sobre as atividades e a gestão financeira da Flacso, assim
como o programa de átividades e o orçamento global;

c) fixar o montante das quotas correspondentes a
cada Estado-Membro;

d) fixar o número de integrantes do Conselho Supe
rior e eleger, por um período de dois anos, os seus
membros;

e) autorizar o Conselho Superior e o Secretário-Ge
raI da Flacso tomar decisões naquelas matérias especí
ficas que a Assembléia estime conveniente;

I) eleger os diretores de Sede, entre os candidatos
apresentados pelo Conselho Superior, por um período
de quatro anos, podendo ser reeleitos por um período
adicional;

g)eleger o Secretário-Geral da Flacso entre os candi·
datas apresentados pélo Conselho Superior, por um
período de quatro anosi e removê-lo quando seja o
caso. Poderá ser reeleito por um período adicional,
devendo a eleição recair sobre um cientista social latino-
americano; __

h) aprovar a criação de Sedes Acadêmicas nos Esta
dos Membros, por proposta do Conselho Superior;

i)fix3r a sede do Secretário-Geral num E~tadoMem
bro, -baseado num convênio assinado entre a Flacso
e o Governo correspondente;

j) fixar seu pr6prio regulamento.
ARTIGO V

O Conselho Superior

1. O Conselho Superior é um órgão' auxiliar da As
sembléia Geral e atuará como meio de vinculação entre
a Flacso e os Estados Membros. Está integrado por:

a) representantes designados pelos Governos dos Es
tados Membros, eleitos pela Assembléia Geral, entre
os quais se incluirão os que aFlacso tenha nas Sedes
Acadêmicas. O número de Estados representados será
fixado pela Assembléia Geral; não será inferior a qua
tro, e sempre maior que o de cientistas sociais eleitos
a título pessoal;

b) cientistas sociais latino-americanos, de diferentes
nacionalidades e de alto nível acadêmico, nomeados
a título pessoal pela Assembléia Geral. O número será
fixado pela Assembléia Geral e não será inferior a três;

c) O :Presidente em exercício do Comitê Diretivo,
o qual terá direito a voz.

2. O Conselho Superior se reunirá, em caráter ordi
nário, uma vez ao ano, na data-e lugar que determine
o Presidente do mesmo. Extraordinariamente, poderá
reunir-se com a aprovação da maioria dos seus mem
bros, a pedido de um Estado Membro, ou do Presidente
do Conselho.

3. São funções específicas do Conselho Superior:
a) eleger dehtre seus membros o Presidente do COn

selho Superior, por um período de dois anos. A eleição
deverá recair num cientista social latino-americano de
reconhecido prestígio acadêmico;

b) determinar a política acadêmica da Flacso, de
acordo com as orientações estabelecidas pela Assem
bléia Geral;

c) examinar e aprovarorelatório anual sobre as ativi
dades acadêmicas e outras da Flacso e seu orçamento
anual efetivo por programas apresentados pelo Comitê

-Diretivo;
d) revisar as relações da F1acso com os Estados Mem

bros, os convênios e programas que esta mantém com
organismos governamentais, nacionais e internacionais,
assim como com as instituições e centros de ciências
sociais da região;

e) resolver os conflitos que possam aparecer no pro
cesso de exigir responsabilidades, de acordo com a regu
lamentação correspondente;

t) propor à Assembléia Geral a criação de Sedes Aca
dêmicas;

g) propor à Assembléia Geral os <õandidatos ao cargo
de Diretor de Sede, prévia consulta com o Conselho
Acadêmico respéctivo, devendo recair a escolha num
cientista de reconhecido prestígio;

h) propor à Assembléia Geral os candidatos ao cargo
de Secretário-Geral, devendo recair a escolha num cien
tista social de reconhecido prestígiO;

i) autorizar o Comitê Diretivo a que, diretamente
ou por mandato, realize gestões ante governos de outras
regiões, assim como ante instituições nacionais e in!er-
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nacionais, com o oiJjetivo de oiJter apoio institucional
e financeiro para as atividades da Flacso;

j) nomear interinamente, até a próxima Assembléia
Geral, os Diretores de Sede, o Secretário-Geral e os
cientistas sociais membros do mesmo ConseUlO, em caso
de impcdimento de algum titular;

k) cstabeleccr programas em qualquer país da região
e nomcar seus dirctores entre os candidatos propostos
pelo Comitê Diretivo. A elcição deverá recair num cien
tista social latino-americano. O Diretor permaneccrá
quatro anos no seu cargo, podendo a mesma pessoa
ser eleita para outro período;

I) cstabelecer, por propostas do Comitê Diretivo, os
títulos, graus, diplomas e certificados quc a Flacso ou
torgará:

m) apresentar um relatório, a cada dois anos, à As
sembléia Geral, sobre a situação da Faculdade;

n) aprovar os regulamentos internos do Comitê DIre
tivo e dos Conselhos Acadêmicos c os outros regula
mentos da Faculdade;

o) realizar todas as tarefas que lhe determine a As
sembléia Geral; e

p) estabelecer o seu próprio regulamento.
4. O Presidente do Conselho Superior tem as se

guintes atribuições;
a) presidir o Conselho Superior da Flacso, organi

zando o trabalho do mesmo;
b) convocar as Assembléias Gerais ordinárias e ex

traordinárias da Flacso, c
c) realizar aquelas funções que lhe encomende a As

sembléia Geral ou o Conselho Superior.
ARTIGO VI

O Comitê Diretivo

1. O Comitê Diretivo está a cargo da coordenação
das atividades docentes, de pesquisa e de cooperação
técnica da Flacso. Está integrado por:

a) os Diretores das Sedes Acadêmicas da Faculdade,
os quais o presidirão em forma rotativa, por um ano;

b) um professor do quadro da Flacso, que será eleito
em forma rotativa pelas diferentes sedes. Permanecerá
um ano em suas funções;

c) um representante dos programas, designado pelo
Conselho Superior, rotativamente, por un ano;

d) o Secretário-Geral.
2. O Comitê Diretivo se reunirá pelo menos quatro

vezes por ano, convocado pelo seu presidente.
3. A~ funções específicas do Comitê Diretivo são:
a) elaborar os planos e programas acadêmicos, de

acordo com a política acadêmica estabelecida pelo Con
selho Superior;

b) apresentar ao Conselho Superior os relatórios e
orçamentos anuais por programa, a que se refere o
artigo V, parágrafo 3, item c;

c) autorizar as nomeações do pessoal acadêmico e
administrativo internacional das Sedes e dos Programas,
por proposta dos seus diretores, mantendo, dentro do
possível, um critério de distribuição geográfica regional;

d) propor a criação de programas e a nomeação dos
seus diretores;

e) claborar os diferentes regulamentos da Faculdade,
não previstos em outros par~grafosdeste Acordo, para
sua aprovação pelo Conselho Superior;

f) autorizar modificaçõcs menores do orçamento
anual efetivo, dc acordo com os regulamentos corres
pondentes;

g) propor e examinar as relações~··tonvênios e acor
dos quc, com governos e com diversas instituições nacio
nais e internacionais. mantenham o Secretário-Geral
e os Diretores das Sedes Acadêmicas, de acordo com
as orientações estabelecidas pela Assembléia Geral e
o Conselho Superior; e

h) propor ao Conselho S'uperior os títulos. graus.
diplomas e certificados que a Fiacso deva outorgar.

ARTIGO VII
O Secretário-Geral

1. O Secreüírio-Geral é o responsiível pela execução
dos mandatos da Assembléia Geral. do Conselho Supe
rior e do Comitê Diretivo.

2. O Secretário-Geral desempenha as seguintes fun
ções, de caráter essencialmente regional:

a) exercer a representação geral legal da Flacso;
b) atuar como Secretário da Assembléia Geral, do

Conselho Superior e do Comitê Diretivo;
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c) preparar os relatórios. os orçamcntos c prestar
contas anuais da Faculdade ao Comitê Diretivo;

dI realizar gestõcs perantc as universidades e outras
instituições culturais. com a finalidade dc ncgociar con
vênios dc intercâmbio acadêmico. a sercm apcovados
pelo Comitê Diretivo;

e) manter, em coordenação com o Comitê Diretivo,
os contatos com os governos dos Estados-membros,
assim como com os demais países latino-americanos.
com a finalidade de assegurar sua efetiva participação
na vida da Faculdade e conscguir de todos o rcspaldo
institucional e financeiro às atividades da Flacso;

f) realizar as gestões a que sc refere O Art. VI, §
3'. item g, e propor. se for o caso. os projetos de convê
nio respectivos;

g) realizar, com O prévio acordo do Conselho Supe
rior c em consulta com o Comitê Diretivo. gcstões con
ducentes à criação de sedes e programas; e

h) coordenar as atividades acadêmicas c de coope
ração científica, a nível regional.

3. Para a realização destas funções, o Comitê Dire
tivo autorizará a nomeação do pessoal técnico e admi
nistrativo necessário.

ARTIGO VIII
As Sedes Acadêmicas, os
Programas e os Projetos

1. Por "Sedc" se entenderá o âmbito institucional
em um Estado -membro, mediante a firma de um convê
nio subscrito entre a Flaeso e o governo correspondente,
onde se realizam;

a) atividades docentes de nível superior e de caráter
permancnte, quc conduzam à outorga dc um grau supc
rior;

b) atividades de pesquisa e qutras atividades estipu
ladas no Art. n, § 1'.

Os programas são um conjunto de atividades acadê
micas de nível superior que a Flacso realiza cm qualquer
país da região, cujas características são determinadas.
em cada caso, pelos órgãos diretivos correspondentes.

Os projetos serão atividades acadêmicas específicas
de tempo limitado, que poderão ser realizadas em qual
qucr país latino-americano, cujas características serão
dctcrminadas. cm cada caso, pelos órgãos dirctivos que
correspondam.

2. Nas sedes acadêmicas e nos programas se reali
zam as atividadcs doccntes c de pesquisa da Flacso.
Estes se constituirão quando. a critério da Assembléia
Geral e/ou do Conselho 5uperior, se faça necessária
sua criação.

3, Cada sede acadêmica terá um diretor eleito pela
Assembléia Geral; e cada programa um diretor nomea
do pelo Conselho Superior, os quais estarão a cargo
da direção acadêmica e administrativa de sua sede ou
programa.

4. Os diretores das scdes acadêmicas c dos progra
mas sugerirão ao Comitê Diretivo os nomes dos candi
datos a ocupar os cargos de pessoal acadêmico e admi
nistrativo internacional. e designarão o resto do pessoal.
de acordo com a rcgulamcntação corrcspondente.

5. Os diretores das sedes acadêmicas aprovarão.
conjuntamente com o Conselho Superior e o Comitê
Diretivo. um mecanismo adequado de coordenação
com o Gover~o do país respectivo.

6. Os diretores das sedes acadêmicas e os diretores
dos programas elaborarão e aplicarão os orçamentos
anuais das sedes e dos programas. com a auto.rizaçáo
do Comitê Diretivo e do Conselho Superior.

ARTIGO IX
Os Conselho Aeadêmicos de Sede

1. Em cada sede funcionará um Conselho Acadê-
mico integrado:

a) pelo Diretor da Sede, que o presidirá;
b) pelos coordenadores de áreas;
c) por um professor eleito pclo pessoal acadêmico.

que será o representante a que se refere o Art. VI,
§ 1". iítem IJ; e

dl por um representante dos alunos.
2. Suas funções são:
a) propor e avaliar as atividades acadêmicas das res

pectivas sedes;
b) assessorar o dirctor da sedc nas matérias em que

este solicitc a opinião do Conselho Acadêmico.
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ARTIGO X
Fnncionários, Empregados e Estudantes

1. A Flacso organiza o seu pessoal de acordo com
as categorias e normas que estabeleça o regulamento
correspondcnte, aprovado pelo Conselho Superior.

2. O Comitê Diretivo instituirá um adequado siste
ma para garantir a reprcsentação regional do pessoal.
tanto a nível docente como a nível administrativo.

3. Os estudantes da Flacso são parte integrante da
mesma. Sua representação será objeto dc uma regula
mentação especial, formulada pelo Comitê Dirctivo.

4. Todo o pcssoal da Flacso é responsável. de acor
do com as disposições deste acordo e com os termos
de seus respectivos contratos de trabalho. Tais respon
sabilidades são exigíveis d.a segninte maneira:

a) os diretores das Sedes Acadêmicas, o Secrctário
Geral e os Diretores de Programas são rcsponsáveis
perante as instâncias pelas quais foram designados;

b) os professores, pesquisadores e estudantes são res
ponsáveis perante o Diretor da Sede Acadêmica, e o
pessoal dos programas. perante o Diretor respectivo:

.e) o pessoal administrativo é responsável perante o
Diretor da Sede Acadêmica ou o Diretor do Programa
ao qual estiver assignado; e

d) o pcssoal de apoio do Secretário-Gcral é respon
sável perante cste.

ARTIGO XI
Finanças

1. Os recursos financeiros da Flacso estão consti
tuídos principalmente por:

a) contribuições anuais dos Estados-membros, que
serão proporcionais às suas respectivas contribuições
ao orçamento da Unesco. Corresponderá à Assembléia
Geral fixar o montante das quotas de acordo com o
Art. IV, § 4', letra C);

c) contribuições anuais suplementares que aportem
os países que acolham sedes e programas da Flacso,
de acordo com o disposto nos respectivos Acordos, e

d) subvcnções, aportcs dcfinitivos ou temporários,
doaçõcs e legados, outorgados por Governos, Institui
ções ou particulares.

2. Com a finalidadc dc assegurar o funcionamento
regular da F1acso, estabelecer-se-,í um Fundo de Opera
ções. cuja natureza, montante e finalidades serão fixa
dos pela Assembléia Geral.

3, No começo de cada exercício econômico, o Secre
tário-Geral da Flacso informará aos Governos o estado
de suas contribuições.

4. Toda modificação no montante das quotas dos
Estados Membros deverá ser aprovada pela maioria
de dois terços dos votos da Assembléia Geral.

ARTIGO XII
Capacidade Jurídica e Imnnidades

1. A Flacso é uma pessoa jurídica que gozará de
plena capacidade jurídica. privilégios e imunidades no
território dc cada um dos Estados Membros, de acordo
com a legislação vigente respectiva e com as normas
internacionais em vigência.

ARTIGO XIII
Relações com Outro;;
Organismos e Centros

1. A Flacso. dc acordo com sua natureza e fins.
dcvc coordenar sua ação tanto com a dos organismos
internacionais governamentais e não governamentais
que desenvolvem atividadcs afins. quanto com os orga
nismos dos governos, as universidades e centros nacio
nais em ciências sociais da região. Para isso, a Flacso
buscará estabelecer acordos com tais organizações e
ccntros para fixar as modalidades de uma eficaz colabo
ração, que pode chegar inclusive a acordos de asso
ciação.

2. Em especial, a Flacso, tanto para a tarefa de
fixar sua política geral como nas decisõcs com respeito
a programas e sedes. deve considerar-se particularmen
te obrigada a vincular-se aos centrOS nacionais de ciên
cias sociais. Para cumprir este requisito. a Flacso auspi
ciará consultas periódicas oom tais centros. além dos
programas dc intercâmbio que estabeleça com alguns
deles.

3. Recomenda-se igualmente aos Estados Membros
procurar que seus rcpresentantes nos órgãos de governo
da Flacs'" sejam pessoas ligadas às atividades inerentes
às ciencias sociais, em seus respectivos países.
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ARTIGO XIV
Reforma

O presente Acordo poderá ser modificado pela As·
sembléia Geral mediante decisão adotada por maioria
de dois terços dos votos dos Estados Membros.

ARTIGO XV
Vigência, Adesão e Denúncia

I. O presente Acordo continuará em vigor enquanto
pelo menos três Estados Membros mantenham sua ade
são.

2. A adesão e a denúncia reger-se-ão pelas seguintes
normas:

a) o Acordo não poderá ser subscrito com reservas,
e ficará aberto à aceitação dos Estados Latino-Ame
ricanos, membros da Unesco; _

b) a aceitação do presente Acordo por parte d01!-Es
tados que, no momento, ainda não s.ejam membros,
far-se-á mediante o depósito do instrumento respectivo
perante o Diretor-Geral da Uriesco e notificação corres,
pondente do Presidente da Flacso;

c) o Diretor-Geral da Unesco informará a todos os
Estados signatários do presente Acordo, assim como
também às Nações Unidas, as novas aceitações que
se produzam. O Secretário-Geral da Flacso informará
igualmente aos organismos que cooperam com a insti
tuição;

d) em conformidade com o previsto no Artigo 102'
da Carta das Nações Unidas, o presente Acordo será
registrado na Secretaria das Nações Unidas; e

os Estados Membros poderão denunciar o presente
Acordo conforme 'sua decisão soberana. Far-se-á esta
denúncia perante o Presidente da Flacso e perante o
Direitor Geral da Unesco, e surtirá efeito um ano depois
da data em que este último a tenha recebido, com o
fim de garantir o desel1volvimento das atividades'pro
gramadas de acordo com os convênios estabelecidos.

MENSAGEM N. 332, DE 1989

(00 PODER-EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Convênio Básico de Cooperação Técnica,
Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha, em Madri, a 13 de abril de 1989.

(As Comissões de Relações Exteriores; de Cons
tituição e Justiça e Redação; ede Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática.) .

Excelentíssimos Senhorjls Membros do Congresso
Naional

Em conformidade com o disposto no Artig049, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Convênio
Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tecnoló
gica, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Reino da Espanha; em Madri, a
13 de abril de 1989.

2. O Novo instrumento, resultado de prolongada
e cuidadosa negociação, estabelece as bases para a coo
peração entre os dois países nos setores técnicos, cientí
fico~ e tecnológicos de interesse comum.

Brasília, 10 de julho de 1989. -José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS SCTEC/ABS/DAI!
DE - 1/189 ETC 200LOO/H07 de 14 de junho de
1989, do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores.

A Sua Excelência o Senhor
José Sarney,
Presidente da República.

Senhor Presidente,
Tenho' a honra de referir-me ao Convênio Básico

de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino
da Espanha, firmado em Madri, em 13de abril do cor
rente.

2. Q novo instrumento, resultado. de .. prolongada
e cuidadosa negociação, estabelece as bases para a coo
peração entre os dois países nos setores, técnicos cientí
ficos e tecnológicos de interesse comum através das
s\,guintes modalidades:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a) intercâmbio de missões de peritos e cooperantes
para executar programas e projetos;

b) concessão de bolsas de aperfeiçoamento, estágios
de formação e participação em cursos ou seminários
de treinamento e especialização;

c) fornecimento de materiais e equipamentos;
d) utilização comum de instalações, centros e institui

ções disponíveis;
e) 'intercãmbio de informações científicas e tecnoló

gicas e de trabalhos e publicações sobre programas téc
nicos e científicos;

t) outras formas de. cooperação a serem acordadas
entre as Partes Contratantes.

3. Prevê ainda o convênio em apreço a criaçãO de
uma Comissão de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação, composta por representantes de ambos os
países, que se reunirá ao menos duas vezes por ano,
com as seguintes atribuições:

a) identificar e definir setores prioritários para o esta
belecimento de atividades de cooperação;

b) propor aos organismos competentes o programa
. de atividades de cooperação; .

c) rever periodicamente o programa de cooperação
e o andamento dos projetos em seu âmbito;

d) avaliar os resultados obtidos,na execução de pro
gramas e projetos;

e) submeter às autoridades competentes o Relatório
Anual da Cooperação Hispano-Brasileira, elaborado
em conjnnto por representantes das partes contratantes;

f) fazer recomendações para o aperfeiçoamento da
cooperação mútua. .

4. . as Partes Contratantes concederão reciproca
mente aos peritos intercambiados em função das ativi
dades de cooperação e a suas famílias as seguintes facili-
dades: .

a) visto oficial grátis, válido pelo prazo da missão;
b) isenção de impostos e demais gravames para im

portação de objetos deus,? doméstico e pessoal, destina
dos à primeira instalação, desde que o prazo de perma
nência seja superior a um ano;

c) idêntica isenção quando da reexportação dos refe-
ridos bens; .
. d)isenção de impostos quanto a salários e vencimen

. tos pagos pela instituição remetente;
e) isenção de impostos para a importação de um auto

móvel para uso pessoal, desde que o prazo de perma
nência no país receptor seja superior a um ano. Alterna
tivamente, a importação poderá ser substituída pela
aquisição de veívulo de fabricação nacional com isenção
de impostos.

5. Estipula, ainda" Convênio que as Partes Contra
tantes isentarão de todas as taxas e impostos tanto as
importações como as exportações de um País a pntro
dos bens, equipamentos e materiais necessários à imple
mentação das atividades de cooperação acordadas sob
sua égide.

6. Face ao exposto, permito-me encarecer a Vossa
Excelência a convivência de que seja este instrumento
submetido ao exame do Congresso Nacional, na forma
de Artigo 49, inciso I da Constituição Federal.

7. Nessas condições, .tenho 'ahonra de submeter
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional para Vos
sa Excelência, se assim' houver por bem, encaminhar
o texto do anexo Convênio ao Poder Legislativo.

Aproveito a oportunidade renovar a Vossa Excelên
cia, Senhor Presidente, os protextos do meu'mais pro
fundo respeito. - Roberto de Abreu Sodré.·,

Aviso n' 375-SAP.
Em 10 de julho de 1989

A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz Henrique
: DD. Primeiio Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF. .
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
públic~ acompanhada de Exposiçãode Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, rela
tiva ao texto do Convênio Básico, da CoOperação Téc
nica, Científica e Tecnológica, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e'o Reino
da Espanha, em Madri; a 13 de abril de 1989.

Aproveito a oportunidade para renovar a·Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Cnuto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

Sábado 1 9 6187

CONVENIO BÁSICO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, CIENTÍFICA E

TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL E O REINO
DA ESPANHA

O Governo da República Federativa do Brasil e o
Reino da Espanha (doravante denominados "Partes
Contratantes"),

À luz de seus objetivos comuns de desenvolvimento
econômico e social e de elevação da qualidade da vida
de seus povos;

Considerando que a cooperação técnica, científica
e tecnológica entre os dois países e que a aplicação
dos seus resultados aos processos de produção contri
b.uição para os mútuos esforços em prol da consecução
de seus objetivos comuns, e.

Desejosos de desenvolver a cooperação entre os dois
países,

Convêm no seguinte:

ARTIGO I

1. As Partes Contratantes determinarão periodica
mente as áreas em que esforços de cooperação e/ou
de pesquisa conjunta em desenvolvimento de setores
técnicos, científicos e tecnológicos específicos são de
maior interesse comum e os mais conducentes à concei
tuação dos objetivos do presente Convênio. As Partes
Contratantes estabelecerão prioridades para tal fim.

2.. As Partes Contratantes promoverão atividades
técnicas, científicas e tecnológicas conjuntas ou coorde
nadas nas áreas prioritárias estabelecidas nos termos
do parágrafo I acima,. e colaboração para a imediata
aplicação dos resultados alcançados.

3. As Partes Contratantes designarão, por troca de
Notas, as respectivas entidades 'exeCutoras das ativi
d.a:des de cooperação. .

ARTIGO II

L Os programas, projetos ou outras atividades de
cooperação desenvolvidas noâmbito do presente Con
'vênio serão objeto de documentos de projeto acordados
pelas Partes Contratantes pór via dimplomática.

2. Os documentos dé'projeto a que se refere o pará
grafo I acima especificarão fontes de financlamento e
mecanismos operacionais, em conformidade com os ob
jetivos específicos e as características dos órgãos ou
entidades envolvidas, e estabelecerão os procedimentos
concernentes aos relatórios das atividad",s decorrentes,
a serem submetidos à Comissão de Planejamento,
Acompanhamento e AvaliaçãO a que se' refere os Arti-
gos VII, VIII e IX abaixo. . .

ARTIGOIII

1. Os programas, projetos e atividades que se con
cretizem em virtude do estabelecido no presente Convê
nio poderão integrar-se, caso julgado conveniente por
ambas as Partes Contratantes, em planos regionais de
cooperação integral dos quais ambas participam.

2. As Partes Contratantes poderão, ademais, me
diante acordo prévio, solicitar a participação de orga
'nismos internacionâis no financiamento e/ou'na execu
ção de programas e projetos que se originem do pre-'
sente Convênio.

ARTIGO IV

A cooperação prevista no presente Convênio poderá
compreender:

a) o intercâmbio de missões de peritos e cooperantes
para executar programas e projetos previamente acor
dados;

b) a concessão de bolsas de aperfeiçoamento, está
gios de formação e a participação em cursos ou seminá
rios de treinamento e especialização;

c) o fornecimento de materiais e equipamentos ne
cessários para a execução dos programas e projetos
acordados;

d) a utilização comum das instalações, centros e insti
tuições disponíveis de que se necessite paia a realização
dos programas e projetos acordados; .

e) o intercâmbio de informações científicas e técnicas
de estudosque contribuem para o desenvolvimento eco
nômico e social de ambos os países, de trabalhos e
publicações sobre programas técnicos e científicos;
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f) qualquer outra atividade de cooperação que seja
acordada entre as Partes Contratantes, especialmente
as que se referem ao desenvolvimento integrado das
populações menos desenvolvidas,

ARTIGO V

L O intercâmbio de informaç"es técnicas realizar
se-á entre as Partes Contratantes ou por intermédio
dos órgãos designados por cada uma delas,

2. A Parte Contratante, ou o órgão designado, que
suprir informações desta natureza poderá, se considerar
conveniente. solicitar à outra Parte Contratante ou ór
gão que se restrinja a difusão de tal informação junto
a terceiros. Qllando a divulgação de informação for
considerada possível ou aconselhável, as Partes Contra
tantes acordadas everão quanto às condições e ao esco
po dessa divulgaç:io.

ARTIGO VI

I. A Parte Contratante que recebe especialistas da
outra Parte Contratante proverá o pessoal adequado
necessário à eficiente implementação da atividade, pro
jeto ou programa relevantes.

2. O especialista visitante e o pessoal da Parte Con
tratante que recebe intercambiarão não apenas toda
a informação técnica relativa aos métodos e práticas
a serem empregados na implementação de distintos pro
jetos c programas. mas também os princípios e teorias
cinetíficas relevantes subjacentes.

ARTIGO VII

1. Com vistas a assegurar o cumprimento efetivo
dos dispositivos do presente Convênio. as Partes Con
tratantes convêm na criação de uma Comissão de Plane
jamento. Acompanhamento e Avaliação. de caráter
misto, composta por representantes designados por am
bas as Partes Contratantes.

2. Tal Comissão se reunirá ao menos duas vezes
por ano. uma delas preferencialmente'no último trimes
tre, quando serão propostos aos organismos compe
tentes das Partes Contratantes os programas e projetos
a serem executados em exercícios posteriores.

3. A Comissão poderá elaborar um regulamento
e. caso considere conveniente. criar Grupos de Traba
lho ou de Planejamento c Avaliação de Projetos.

ARTIGO VIII

1. A Comissão de Planejamento. Acompanhamen
to e Avaliação. sem prejuíZO do exame geral dos assun
tos relacionados com a execução do presente Convênio.
terá as seguintes funções:

a) identificar c definir os setores em que seja dese
jável a realização de programas e projetos de 'coope
ração. atribuindo-lhes ordem de prioridade;

b) propor aos organismos competentes o programa
.de atividades de cooperação que se deva empreender,
enumerando. ordenadamente, os projetos que devam
ser executados:

c) rever periodicamente o programa em seu conjun
to. assim como o andamento dos diferentes projetos
de cooperação;

d) avaliar os resultados obtidos na execução dos pro
gramas e pmjetos específicos. com vistas a obter o maior
rendimento em sua execução;

e) submeter às autoridades competentes, para consi
deração. o Relatório Anual da Cooperação Hispano
- Brasileira. que será elaborado conjuntamcnte por
representantes de ambas Partes Contratantes;

f) fazer as recomendações que se julguem pertinentes
para o aperfeiçoamento da cooperação mútua.

2. Ao término de cada Sessão. a Comissão redigirá
uma Ata, da qual constarão os resultados obtidos nas
diversas árcas de cooperação.

ARTIGO IX

Os contatos. no âmbito deste Convênio. entre as Par
tes Contratantes. efetuados durante os intervalos das
Sessões da Comissão de Planejamento, Acompanha
mento e Avaliação e das reuniões dos Grupos de Traba
lho, senio realizados por intermédio de canais diplo
mdticos.

ARTIGO X

A Parte Contratante que recebe concederá aos espe
cialistas da Parte Contratante que envia. designados

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

para exercer funções em decorrência de presente Con
vênio. bem como aos membros de sua família imediata:

a) visto oficial grátis, válido pelo prazo de sua missão
no país receptor;

b) isenção de impostos e demais gravames para a
importação de objetos de uso doméstico e pessoal. desti
nados à primeira instalação. desde que o prazo de per
manência no país receptor seja superior a·um ano;

c) idêntica isenção quando da reexportação dos refe
ridos bens;

d) isenção de impostos quanto a salários e venci
mentos a eles pagos pela instituição remetente. No caso
de remuneração e diárias pagas pela instituição reci
piente, será aplicada a legislação QO país receptor, ob
servados os Acordos de bitributação eventualmente fir
mados entre as Partes;

e) isenção de impostos para a importação de um auto
móvel para uso pessoal. desde que O prazo de perma
nência no país receptor seja superior a um ano. Esta
importação será autorizada em caráter temporário e
de acordo com as normas legais seguidas em cada um
dos dois países. podendo ser substituída pela aquisição
de veículo nacional brasileiro com isenção de impostos.

ARTIGO XI

1. Ambas as Partes Contratantes isentarão de todas
as taxas e impostos tanto as importações como as expor
tações de um país a outro no tocante a bens, equipa
mentos e materiais necessários à implementação deste
Convênio. Tais bens. equipamentos e materiais scrão
reexportados à Parte que envia por ocasião do término
dos projetos e programas aos quais se destinaram, a
não ser quando os bens, equipamentos e materiais fo
rem doados à Parte que recebe.

2. Os bens. materiais, instrumentos. equipamentos
e objetos importados em território brasileiro ou espa
nhol. em decorrência da aplicação do presente Convê
nio, não poderão ser cedidos ou emprestados, a título
oneroso ou gratuito. sem prévia autorização das autori
dades competentes do país em cujo território se encon
trem.

ARTIGO XII

Cada documento relativo a programa, projeto ou ati
vidade de cooperação desenvolvida no âmbito do pre
sente Convênio deverá especificar a distribuição. entre
as Partes Contratantes. dos custos deles decorrentes.

ARTIGO XIII

A Parte Contratante brasileira providencianí as insta
lações e meios, tanto materiais quanto em pessoal, que
sejam necessários para o bom andamento e a execução
dos programas e projetos acordados no âmbito do pre
sente Convênio.

ARTIGO XIV

A seleção de especialistas será feita pela Parte Con
tratante que envia, e deverá ser aprovada pela Parte
Contratante que recebe.

ARTIGO XV

A coordenação de todos os peritos e cooperantes
espanhóis. que atuarão sob diretrizes únicas, será efe
'tuada por um Coordenador-Geral da Cooperação Espa
nhola, que levará a cabo suas funções sob a direção,
se for o caso, do Conselheiro de Cooperação, e, em
todo o caso. do Embaixador da Espanha.

ARTIGO XVI

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

ARTIGO XVII

O presente Convênio se aplicará provisoriamente a
partir do momento de sua assinatura, e entrará em vigor
definitivamente no dia que ambas as partes hajam pro
cedido às notificações, por via diplomática. do cumpri
mento de scus respectivos requisitos constitucionais.

ARTIGO XVIII

1. O presente Convênio poderá ser denunciado por
qualquer das Partes mediante notificação por via diplo
mática. A denúncia surtirá efeito seis meses após a
data de rcccbimento da notificação réspectiva. .
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2. A denúncia do presente Convênio não afetará
os programas, projetos ou atividades em execução, dele
decorrentes. salvo se as Partes convierem diversamente.

ARTIGO XIX

O presente Convênio substitui o Convênio Básico
de Cooperação Técnica concluído entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Espa
nha. em Brasília. a I· de abril de 1971.

Feito em Madri. aos 13 dias do mês de abril de 1989.
em dois exemplares originais, nos idiomas português
e espanhol. sendo ambos os textos igualmente autên
ticos. - Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil. Roberto de Abreu Sodré - Pelo Reino da Espanha.
Francisco Fernández Ordúnez.

MENSAGEM N' 333, DE 1989

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo sobre Cooperação Cnltural, ceie·
brado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista da
Tchecoslováquia, em Praga, a 7 de abril de 1989.

(Às Comissões de Relações Exteriores; de Cons
tituição e Justiça e Redação; e de Educação. Cultu
ra. Esporte e Turismo.)

Exeelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso
I, da Constituição Federal. tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo
sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Socialista da Tchecoslováquia. em Praga. a 7
de abril de 1989.

2. O Acordo rege todas as iniciativas e atividades
de caráter cultural. educativo e esportivo, abrangendo
diversas modalidades de intercâmbio, tais como viagens
de especialistas, promoção de cursos, concessão de va
gas de instituições de ensino. bolsas de estudos, inter
câmbio de documentação e publicações. bem assim tro
ca de missões e organização de manifestações culturais.

Brasília, 10 de julho de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS DCINIIDAIIDE
lI/SRC/197/SDAC-LOO-J04 DE 30 DE JUNHO DE
1989. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney
Presidente da República

Senhor Presidente.
Tenho a honra de elevar à alta consideração de Vossa

Excelência o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
Socialista da Tchecoslováquia sobre Cooperação Cultu
ral, celebrado em Praga, em sete de abril do ano em
curso.

I. O Acordo rege todas as iniciativas e atividades
de caráter cultural. educativo e esportivo levadas a efei
to pelo Governo e pelas instituições governamentais
de uma das Partes Contratantes no território da outra
e acolhe em sua sistemática, para efeitos de coorde
nação e apoio institucional. todas as demais iniciativas
bilaterais de mesmo caráter.

2. O Ato abrange diversas modalidades de inter
câmbio, tais como v13gens de especialistas. promoção
de cursos, concessão de vagas em instituições de ensino.
bolsas de estudo, intercâmbio de documentação e publi
cações. bem assim troca de missões e organização de
manifestações culturais.

3. O Ministério das Relações Exteriores, do lado
brasileiro, e o Ministério Federal dos Negócios Estran
geiros, do lado tchecoslovaco, são designados, no Acor
do. Coordenadores para efeitos de implementação de
suas cláusulas.

4. O Acordo sobre Cooperação Cultural com a
Tchecoslováquia resulta do amadurecimento das rela
ções bilaterais com aquele país, bem coroo da percepção
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da oportunidade de ampliarmos, neste momento, a coo
peração cultural com um país onde significativos desdo
bramentos estão em curso, em diferentes planos rele
vantes para a atuação internacional.

5. Nessas condições, tenho a honra de submeter
projeto de. mensagem presidencial, para que Vossa Ex
celência, se assim houver por bem, encaminhe texto
do Acordo anexo· à aprovação do Poder Legislativo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais
profundo respeito. - Roberto de Abreu Sodré.

Aviso n' 376-SAP.

Em 10 de julho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Cãmara dos Deputados
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, rela
tiva a9 texto do Acordo sobre Cooperação Cultural,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista da Tche
coslováquia, em Praga, a 7 de abril de .1989.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA .'
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBLICA
SOCIALISTA DA TCHECOSLOVÁQUIA

SOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL

o Governo da República Federativa do Brasil e '0

Governo da República Socialista da Tchecoslováquia
(doravante denominados "Partes Contratantes").

Inspirados nos princípios do respeito mútuo, da não
intervenção nos assuntos .internos e da reciprocidade
de vantagens, e desejosos de fortalecer os laços de ami
zade que unem os dois povos,

Convieram no seguinte:

ARTIGO I

o. presente Acordo rege todas as iniciativas e ativi
dades de caráter cultural, educativo e desportivo leva
das a efeito pelo Governo e pelas instituições Governa
mentais de uma das Partes Contratantes no território
da outra Parte Contratante. . .

ARTiGO II

As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio
e acooperação bilateral nos campos da cultura, da edu
cação e dos esportes, observadas as respectivas legfsla
çÕes e normas vig~ntes e O disposto no presente Acordo.

ÁRTIGO III

1. O intercâmbio e a coop"eração entre as Partes
Contratantes poderão compreender: .

a) o intercâmbio de professores, escritores, tradu'
tores, diretores, atores e técnicos teatrais e cinemato-.
gráficos, artistas plásticos, solistas de balé, músicos,
arquitetos, desportistas e estudantes em nível' de pós-
gradmição; . . . "

b) a criação de cursos regulares de língua portuguesa,
literatura e civilização brasileiras em universidades da
Tchecoslováquia, e de línguas, literatura e civilização
tchecoslovacas em universidades brasileiras;

c) a tradução e publicação de obras literárias e artís
ticas da outra Parte, de reconhecida qualidade;

d) o intercâmbio de livros, publicações culturais e
de informações sobre os museus, bibliotecas e outras
instituições culturais; "

e) o intercâmbio de missões educacionais de interesse
recíproco, e

f) a organização de manifestações culturais; tais co- "
mo exposições, conferências, representações teatrais,
mostras. cinematográficas, programas de televisão, 
apresentações musicais, espetáculos de dança, exibições.
cÍ!çenses e certames desportivos. .

\
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2. Na medida de suas disponibilidades, as Partes
Contratantes concederão vagas e bolsas-de-estudos em
cursos de pós-graduação de suas universidades para es
tudantes da outra Parte, em áreas de estudo escolhidas
de comum acordo.

3. A fim de implementar o presente instrumento,
as Partes Contratantes estabelecerão de comum acordo,
por intermédio das respectivas Missões diplomáticas,
·programas bianuais de intercâmbio, que compreende
rão atividades de cooperação, assim como as condições
financeiras, entre outras, essenciais àsua concretização.
No processo de sua elaboração os programas deverão
contemplar a continuidade das atividades de intercâm-
bio que são objetivo do presente Acordo. .'

4. As Partes Contratantes facilitarão, em seus res
pectivos territórios, a organização dos programas bia
nuais de intercãmbio cultural, educacional e desportivo
no âmbito do presente Acordo, inclusive quanto à ad
missão e saída de material artístico, obras de arte, mate
rial didático e equipamento cultural e educativo:

ARTIGO IV

1. A Parte brasileira designa o Ministério das Rela
ções Exteriores como Coordenador de sua participação
na execução do presente Acordo, e· a Parte tchecos
lovaca designa,pàra o mesmo fim, o Ministério Federal
dos Negócios Estrangeiros. Aos Coordenadores caberá:

a) analisar o desenvolvimento do intercâmbio e 'da
cooperação bilateral nos campos cultural, educacional
e desportivo;

b) avaliar o cumprimento' dos programas bilate"rais
de intercâmbio, examinar e aprovar programas bianuais
elaborados e projetos especÍficos.

2. Todas as questões relativas à execução dos proje
tos e programas de intercâmbio e cooperação culturais,
educativos e desportivos "entre as Partes Contratantes
serão tratadas pelos Órgãos coordenadores, por inter
médio das respectivas missões diplomáticas.

3.. AsPartes Contratimtes se comprometem a sub
meter à sistemática do presente Acordo todas as suas
atividades de natureza cultural, 'educacional ou despor
tiva, realizadas no território da outra.

ARTIGO V

As Partes· Contratantes poderão celebrar, por via di
plomática, Ajustes Complementares ao presente Acor
do que visem à criação de Programas de Trabalho entre
universidades e instituições de ensino superior, bem
como culturais e desportivas; de ambos os países, que
desejem cooperar nos campos da cultura, educação e
esportes, em conformidade com os princípios e disposi
tivos deste Acordo.

ARTIGO VI

Qualquer módificação ao presente Acordo, ou a sua
revisão, deverá ser proposta por escrito e entrará em
vigor depois de aprovada por ambas as Partes Contra
tantes.

ARTIGO VII

1. . O presente,Acordo entrará em vigor na data da
Troca de. Notas por meio das quais as Partes Contra
tantes informarão uma à outra sobre a sua aprovação,
de acordo com os procedimentós estabelecidos por suas
respectivas legislações.'

2: O presente Acordo permanecerá em vigor por
um período de dois anos, após o qual será automati
camente renovado por períodos adicionais de mesma
duração, a menos que uma· das Partes Contratantes
manifeste à outra, por escrito e .com antecedência de
seis meses de sua expiração', sua intenção de dá-lo por
terminado ao final·do período de validade em curso
no momento da ilOtifi.cação., " .

ARTIGO VIII

Expirado o~ denunciado o presente Acordo, suas
disposições .continuarão.a reger quaisquer obrigações
não concluídas assumidas durante sua vigência. Tais
obrigações serão executadas até o seu término.

Feito em Praga, aos·7 dias do mês de. abril de 1989,
em 'dois exemplares originais, nas línguas portuguesa
e tcheca, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
- Pelo Goyerno da República Federativa do Brasil,
Roberto de Abreu Sodré - Pelo Governo da República
Socialista da Tchecoslováquia, Jaromir Jobanes.

Sábado l' 6189
"

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 89, DE 1989

(Do Senado Federal)

Disciplina as relações jurídicas que menciona.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e

Redação; de Defesa Nacional; e de Serviço PÚ
blico.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' São convalidadas as relações jurídicas de

correntes dos atos administrativos que digam respeito
à gestão orçamentária e financeira pública, praticados
durante o período no qual teve eficácia a Medida Provi
sória n' 29,de 15 de janeiro de 1989, e em razão dela,
ficando declarada a invalidade de todas as demais.

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de junho de 1989. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

, LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

MEDIDA PROVISÓRIA N' 29,
DE 15 DE JANEIRO DE 1989

Dispõe sobre a organização da Presidência da Re·
pública e dos Ministérios e dá outras providências.

O Presidente da República, nó uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

Art. l' A Presidência da República é constituída,
essencialmente, pelo Gabinete Civil e· pelo Gabinete
Militar. "

Parágrafo único. Também fazem parte da Presidên·
cia da República:

a) a Secretaria de Defesa Nacional;
b) o Serviço Nacional de Informações;
c) o Alto: Comando das Forças Armadas;
d) ó Estado-Maior das Forças Armadas;
e) o Conselho de Desenvolvimento Econômico:
f) o Conselho de Desenvolvimento Social; e
g) a Secretaria de Planejamento e Coordenação.
Art. 2' O Conselho da República e o Conselho de

Defesa Nacional têm a composição e a competência
previstas nos arts. 89 a 91 da Constituição e serão organi

. zados por lei especial.
Parágrafo único. A Secretaria de Defesa Nacional

atuará, também, como Secretaria Executiva dos Conse
lhos de que trata este artigo.

Art. 3' A Secretaria de Planejamento e Coorde
nação encarrega-se dos assuntos ora atribuídos à Secre
taria de Planejamento e' Coordenação da Presidência
da República - SEPLAN e à .Secretaria de Adminis
tração Pública da Presidência da República - SEDAP.

Art. 4' Sem prejuízo de suas funções de chefe da
AdvocaCia Geral da União, caberá, na forma da lei
complementar referida no art. 131 da Constituição, ao
Advogado-Geral da União, em caráter pessoai, ime
diato e exclnsivo, o assessoramento direto ao Presidente
da República em matéria jurídica.

Ar!. 5' São os seguintes os Ministérios:
I ,-da Justiça;
II - da Marinha;
III - do Exército;
N -das Relações Exteriores;
V - da Fazenda;
VI - dos Transportes;
VII - da Agricultura;
VIII~ da Educação;
IX-do Trabalho;
X - da Aeronáutica;
XI-,da Saúde;
XlI,- do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tec-

nologia;
XIII - das Minas e Energia;
XIV -do Interior;.
XV -.das Comunicações; .
XVI - da Previdência e Assistência Social; e
XVII - da Cultura.
Parágrafo único. .São Ministros de Estado os titula

res dos Ministérios, bem assim o Chefe do Gabin.ete.
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Civil, o Chefe do Gabinete Militar, o Chefe do Serviço
Nacional de Informações e o Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas. O Ministro do Planejamento che
fia a Secretaria de Planejamento e Coordenação.

Art. 6' São mantidas as competências atuais dos
Ministérios, com as seguintes alterações:

I - passam ao Ministério da Fazenda as atividades
relacionadas com o Sistema Financeiro de Habitação
- SFH e com a administração financeira da Previdência
Social:

II - são transfelidas para o Ministério da Agricultura
as matérias relacionadas com a reforma e o desenvol
vimento agrário, bem assim o Programa Nacional de
Irrigação - Proni;

III - ao Ministério do Desenvolvimento Industrial,
Ciência e Tecnologia competem os assuntos anterior
mente a cargo dos Ministérios da Indústria c do Comér
cio e da Ciência e Tecnologia;

IV - para o Ministério da Previdência c Assisténcia
Social são transferidas as matérias atribuídas ao Minis
tério da Habitação e do Bem-Estar Social pela legislação
anterior, observado o disposto nO item r.

Art. 7' Ficam extintos os cargos de Ministro de Es
tado da Indústria e do Comércio, da Habitação e do
Bem-Estar Social, da Ciência e Tecnologia e da Refor
ma e do Desenvolvimento Agrário, bem assim os de
Ministros Extraordinários para Assuntos de Adminis
tração e para Assuntos de Irrigação.

Art. 8' Fica criado o cargo de Ministro de Estado
do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia.

Parágrafo único. O cargo de Ministro-Chefe da Se
cretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência
da República passa a denominar-se Ministro do Planeja
mento.

Art. 9' Enquanto não for promulgada a lei comple
mentar de que trata o art. 131 da Constituição, a Consul
toria Geral da República, a Procuradoria Geral da Fa
zenda Nacional e as Consultorias Jurídicas dos Minis
térios continuarão a exercer suas atividades na forma
da legislação ora em vigor.

Parágrafo único. A Consultoria Geral da República
continuará integrando a Presidência da República, man
tidas a sua atual organização, competência e disciplina
normativa, até que sobrevcnha a lei complementar a
que se refere este artigo.

Art. 10. O pessoal, o acervo patrimonial, os órgãos
e as dotações orçamentárias e extra-orçamentárias dos
Ministérios extintos em virtude desta Medida Provisória
são transferidos para os Ministérios que tiverem absor
vido as correspondentes atribuições.

Parágrafo único. No caso de ocorrer duplieidade
ou superposição de atribuições, ficam automaticamente
cxtintos os cargos em comissão, as funções de confiança,
de direção supcrior ou intermediária.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 29, DE 15 DE JANEIRO
DE 1989

Dispõe sobre a organização da Presidência da Re
pública e dos Ministérios.

(Publicada no Diário Oficial de 16 de janeiro
de 1989-Seção I)

Retificação

- No art. 1', parágrafo único, letra a, e no art. 2",
parágrafo único,

Onde se lê:
... Secretaria de Defesa Nacional; ...

Leia-se:
...Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional; ...

- No art. 5\', panígrafo único, e no art. 8', parágrafo
único,

Onde se lê:
...Ministro do Planejamento...

Leia-se:
...Ministro de Estado do Planejamento...

-No art. 6'. inciso IV,
Onde se lê:

... para o Ministério da Previdência e Assistência So
cial...

Leia-se:
...para o Ministério do Intcrior. ..

-No art. 12,
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Onde se lê:
...de que trata o art. 8'...

Leia·se:
...de que trata o art. 5··...
SM/N" 325

Em 15 de junho de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.

para revisão dessa Casa, o autógrafo do Projeto de
Decreto Legislativo n" 7, de 1989, aprovado pelo Senado
Federal. que "disciplina as relações jurídicas que men
ciona".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estimada e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE DECRETO LE(}ISLATIVO
N9 90, DE 1989

(Do Senado Federal)

Acrescenta parágrafos ao art. 4' do Decreto Legis
lativo n' 72, de 1989, que "dispõe sobre a remune·
ração dos membros do eogresso Nacional"

(À Mesa)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" O art. 4' do Decreto Legislativo n' 72, de
1988, passa a vigorar com os seguintes parágrafos:

"§ l' A ajuda de custo não será devida
se a sessão legislativa extraordinária for convo
cada para o dia imediato ao do encerramento
da sessão legislativa ordinária.

§ 2' A ajuda de custo não será, igualmente
devida, se a sessão legislativa ordinária se ini
ciar no dia imediato ao do término da sessão
legislativa extraordinária."

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 21 de junho de 1989. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO LEGISLATIVO N' 72, DE 1989
Dispõe sobre a remuneração dos membros do

Congresso Nacional e dá outras providências.

O Congresso NacionaI decreta:

Art. l' A remuneração mensal dos membros do
Congresso Nacional constitni-se dc:

I - subsídio;
11- representação.
Art. 2" O subsídio que corresponde em outubro à

importância de Cz$ 1.566.992,00 (um milhão, quinhen
tos e sessenta e seis mil. novecentos e noventa e dois
cruzados), é a retribuição devida mensalmente ao De
putado federal e Senador, a partit da posse, pelo exer
cício do mandato parlamentar.

Art. 3" A representação, que corresponde em outu
bro à importância de Cz$ 1.100.000,00 (um milhão e
cem mill cruzados), é devida mensalmente ao Parla
men!ar e destina-se a compensar despesas pessoais.

Art. 4' E devida ao Parlamentar, no início e no
final de eadá sessão legislativa, ajuda de custo corres
pondente ao valor do subsídio.

Art. 5' O Imposto de Renda incidirá sobrc todos
os valores previs!os neste decreto legislativo, pagos em
espécie, na forma da lei.

Ar!. 6' O Parlamentar que, injustificadamente,
não comparecer à sessão do dia deixará de perceber
1/30 (um trinta avos) do subsídio e da representação.

Art. 7' O Suplente convocado receberá, a partir
da posse, a remuneração a que tiver direito o Parla
mentar em exercício.

Parágrafo único. O valor correspondente à ajuda
de custo não será devido ao Suplente reconvocado na
mesma sessão legislativa.

Julho de 1989

Art. 8·' Os valores da remuncração dos Deputados
Federais e Senadores serão reaíustados. uniformemen
te, por atos das respectivas Mesas, na mesma data e
no mesmo percentual fixado para os servidores da
União.

Art. 9" As contribuições devidas ao Instituto de
Previdencia dos Congressistas pelos segurados e a patro
nal devida pelo Senado Federal c pela Câmara dos De
putados serão calculadas sobre o subsídio.

§ I' As pensões do Instituto de Previdência dos
Congressistas serão calculadas tomando-se por base o
subsídio estabelecido neste decreto legislativo, obser
vada a legislação em vigor.

§ 2" As Mesas do Senado Federal e da Cámara dos
Deputados deverão alocar em seus orçamentos recursos
próprios para atendimento das despesas decorrentes da
aplicação deste artigo.

Art. 10. Ficam extintas quaisquer remunerações
acessórias, pagas em espécie. não previstas neste decre
to legislativo, exceto a correspondente ao auxílio-mo
radia, enquanto persistir o déficit de imóveis funcionais.

Art. 11. Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publieação, retroagindo os seus efietos ao
dia 6 de outubro de 1988.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, l' de dezembro de 1988. - Hum

berto Lucena, - Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 03189.

Acrescenta parágrafos ao art. 4' do Decre
to Legislativo n' 72, de 1988, que "dispõe sobre
a remuneração dos membros do Congresso Na
cional".

Apresentado pela Comissão Diretora.

Lido no expediente da Sessão de 22/3/89, e publicado
no DCN (Seção U) de 23-3-89.

Distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

Em 16-5-89, é lido o Parecer n' 47/89, da CCJ.
, Em 14/6/89, é incluído em Ordem do Dia e aprovado.

A CDIR para a redação final, leitura do Parecer n'
90 CDIR, (relatado pelo Senador Antonio Luiz Maya).
oferecendo a redação final da matéria. Aprovada a re
daç:lo final, nos termos do Requerimento n' 253/89,
do Senador Louremberg Nunes Rocha, lido e aprovado
nesta oportunidade, de dispensa de publicação para
imediata apresentação da matéria.

À Câmara dos Deputados com o Ofício SM-N' 353,
de 21-6-89.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65, da Constituição Federal,
o Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1989, constante
dos autógrafos juutos, que "acrescenta parágrafos ao
art. 4' do Decreto Legislativo n' 72, de 1988, que "dis
põe sobre a remuneração dos membros do Congresso
Nacional".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Pri
meiro Secretário.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

PROJERO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 99, de 1989

(Do Sr. Ronaldo Cezar Coelho)

Altera o Decreto·Legislativo n' 72, de 1988, que
dispõe sobre a remuneraç:lo dos membros do Con
gresso Nacional.
(À Mesa.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' O art. 4' do Decreto Legislativo n' 72, de
1" de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único.



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 1- 6191
"

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 49, item VII, da' Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte

Brasília, 13 de junho de 1989

Brasília, 7 de junho de 1989

Prezado Companheiro(a),
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem Como envie ao meu
gabinete (Anexo IV-733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I) Convite da Assembléia Legislativa do Panamá.
lI) Programa proposto
IlI) Cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá
IV) Cópia do Manifesto de Fundação do Comitê de

Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu-
re nos telefones: 224-2569 e 311-5733. .

Cordial abraço.- Depntado Luiz Alfredo Salomão.

Oliveira, l' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2; Vice
Presidente, Edme Tavares, 2' Secretário (retator) e Çar
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza a Se
nhora Deputada Anna Maria Rattes a participar de
missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989: - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 16 de junho de 1989

Panamá, 2 de junho de 1989

Exm"Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Temos a honra de comunicar-lhe que estaremos em

viagem parlamentar à República do Panamá, atendendo
convite do Parlamento daquele país-irmão, desde hoje
até o próximo dia 19.

Sem mais, renovamo-lhe votos de estima pessoal e
consideração.

Respeitosamente. - Deputada Dirce Tutu Quadros,
Deputada Anna Maria Rattes.

PRESIDENm DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Exm' Sr.
Deputado' Paes de Andrade
·DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando depu
tados brasileiros a participar de um Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a In
dependência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto paríl os dias 10
e 11 de junho, foi transferido-para 17 e '18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar, integrante da co
mitiva, dirigir-se-á a V. Ex' para a competente. comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Deputado Luiz Salomão, Coordenador do Comitê
Parlamentar de Solidariedade e Defesa da Soberania
do Panamá.

PROJETO DE RESOLUçÃO
N- 144, de 1989'

(Da Mesa)

Autoriza aSenhora Deputada Anna )\faria Rattes
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. l' Fica a Senhora Deputada Anna Maria Rat
tes autorizada a participar de missão cultural no PaÍ13
má, a partir de 16 de junho de .1989, sem õnus pàra
a Câmara dos Deputados, considerandó-se esse afasta
mento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

tuncionamento do Parlamento desses dois países, a pare
tir de 26 de junho de 1989.

Dessa'forma, apresenta ofício â Presidência da Câma
ra dos Deputados, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f,do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença e o conhecimento do Parlamento Euro
peu do Deputado brasileiro será de grande importância
para as atividades legislativas do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar, a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de. junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados, Edme
Tavares, Segundo Secretário - Relator.'

PÀRECER DA MESA'

A Mesa, na reunião de hoje presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor D'eputado Airton Cordeiro a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

m. Gab. n' 02/89 ili 15 d . nh d 1 9
Exm' Senhor Bras! a, e JU O e _98
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que estarei ausente do
Pais entre os dias 26 do corrente a 20 de julho pró,,;imo,
em visita a, Itália e a França. Tal viagem é de caráter
parlamentar e cultural, pelo interesse q",e tenho em
melhor conhecer o funcionamento do Parlamento des
ses dois países, e não trará ônus para estePoder.

Na oportunidade, apresentoasminhas
Cordiais saudações. - Airton Cordeiro, Deputado

Federal.'

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores'
Deputados Paes de Andráde, Presidente, Inocêncio de

Justificação

A Senhora Deputada Anna Maria Rattes foi convi
dada pela Assembléia Legislativa do Panamá para parti
cipar do Encontro de Parlamentares Latino-America
nos pela Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho
de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1', do Ato da Mesa n' 83178.

A presença da Deputada brasileira nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
da nobre parlamentar. .

Destarte, nada se nos afigura que possa obstár a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o'anexo Projeto

,de Resolução paraos efeitos requeridos.
Sala das Sessões, 29,de junho de 1989. :-:- Paes de .

Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados, Edme
Tavares, Segundo Secretãrio, Relator.

PARECER DA MESA

DECRETO LEGISLATIVO
N' 72, de 1988

Dispõe sobre a remuneração dos membros do
Congresso Nacional, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' A remuneração mensal dos membros do
Congresso Nacional constitui-se de:

I - Subsídio;
Il- representação.
Art. 2' O subsídio, que corresponde em outubro

à importância de Cz$ 1.566.992,00 (hum milhão, qui
nhentos e sessenta e seis 'mil, nove.centos e noventa
e dois cruzados), é a retribuição devida mensalmente
ao deputado federal e senador, a partir da posse, pelo
exercício do mandato parlamentar.

Art. 3' A representação, que corresponde em outu
bro à importância de Cz$ 1.100.00,00 (hum milhão e
cem mil cruzados), é devida mensalmente ao parla
mentar e, destina-se a compensar despesas pessoais.

Art. 4' É devida ao parlamentar, no início eno
final de cada sessão legislativa, ajuda de custo corres
pondente ao valor do subsídio. .

"Art. 4' .
Parágrafo único. A ajuda de custo a que se refere

o "caput'! deste artigo não será devida: . '
I - ao parlamentar que não comparecer a dois terços

das sessões ordinárias da Casa à que pertencer;
II - na sessão legislativa que se realizar durante o

mês de julho;
III - na hipótese de prorrogação da sessão legislativa

ordinária por período inferior a quinze dias. ,
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação,
Art, 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto objetiva suprir omissão do Decre
to Legislativo, que deixou de prever as hipóteses em
que a ajuda de custo não é devida ao parlamentar.

Ao fazê-lo adota o princípio de que não deve ser
devido tal pagamento aos parlamentares que não com
pareceram a dois terços das sessões, como previa a
norma anterior, quando houver convocação extraor
dinária no mês de julho e quando a sessão extraordinária
se realizar em prorrogação da sessão ordinária e tiver
duração inferior a quinze dias. .

A proposta é moralizadora, especialmente em face
da constatação de que estamos,à beira de efetivarmos
uma convocação extraordinária para este n\.ês de julho,
que acarretaria uma despesa adicional de cterca de Cz$
9.000.000,00 (nove milhões de cruzados nqvos.)

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Ronaldo Cezar Coelho.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 143, DE 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Airton Cordeiro
a participar de mISsão cultural no exterior.

A Câmara dós Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Airton Cordeiro

autorizado a participar de missão cultural na Itália e
França, a partir de 26 de junho' de 1989, sem õnus
para a Câmara dos Deputados, considerando~se 'esse
afastamento como de'comparecimento efetivo. .

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

\

Justificação,

O Senhor Deputado Airton Cordeiro pretende viajar
. pela Itália e França' com a finalidade de conhecer o
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Nota n' 557-DPAL
Deputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comitê
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hermos visto com mucho beneplácito la actitud vcrti

cal y latinoamericanista adoptada por su pcrsona, en
el apoyo solidário y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independência de la nación panamenã
y frente a la despiadada agreción de que es victima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos da América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la informaciún real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D.. PA-LA, Republicano y Liberal com
representación em la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer elegar a usted y a un grupo de parla
mentários brasilefios, una cordial invitacion para que
visiten nuestro país los dias 10 y 11 de junio, con el
ánimo de que palpen sobre el propio terreno, la situa
ción de ocupación militar a que estamos siendo somc
tidos por parte de Las Fuerzas Armadas Norteame
ricanas, quienes ilegalmente han incrementado 5U pre
séncia militar en Panamá, aI margcn de acuerdos con
tractuales entre nuestros dos paises y en abierto ultraje
a las principales normas de convivência pacifica que
deben regir las relaciones entre los Estados.

Esperando acogida a la pre~nte misiva, me despido
de usted.

Atentamente - Celso G. Carrizo Mo, Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

Sexta-feira - 16-6: Saída às 18h - Aeroporto do
Galeão - Encontro Sala VIP-VASP. Chegada por vol
ta das 22h - hora local do Panamá.

Sábado 17-6: 9h AM - Visita ao Monumento e ho
menagem a Ornar Torrijos.

lOh AM - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade
das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

Ih PM - Almoço.
3h PM - l' Sessão de Audiência Pública com os

líderes ou representantes dos partidos políticos c da
sociedade civil panamenha (Plenário da Assembléia)
(*) (vide abaixo)

8h PM - Jantar.
Domingo 18-6: 9h AM - 2' Sessão de Audiência

Pública com a sociedade civil panamenha (Plenário da
Assembléia) (*) (vide abaixo)

Ih PM - Almoço.
2h30min. PM - Sessão Conclusiva dos parlamen-

tares latino-americanos - Redação de documento final.
8h PM - Encontro com autoridades civis e militares.
Segunda-feira 19-6 - Manhã livre.
Fim de tardc - Saída do Acroporto da Cidade do

Panamá.

(") Entjdades e reprcsentante~ depoentes:
CUT-Píl.nam~i; Colégio N"ldonal de Advoe"dos (OAB do Panam.i);
Sindic:.tto de Jornalistas: Universidade Nacional e Universidade Cató
lica: Federação de Estudantes do Panamá; Corte panamenha; Força
de Defesa: empresariado o<Jcional.

EMBAIXADA DO PANAMÁ
EPBRN' 196

Brasília. DF. 12 de maio de 1989

A Su Excelencia el Sefior
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasilia, DF
Senor Diputado:

Tengo el honor de dirogirme a Vuestra Exeelencia,
com el proposito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento fotocopia de! Decrcto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante c1 cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de Las Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las razones, que Ilevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral e tomar esta decisión, están claramente ex

, puestas em el contcnido de dicho decreto.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - i\lexander Cuevas, Encargado de Ne
gacios, aj.

REPÚBLICA DE PANAMÃ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58, de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las Elecciones
dei 7 de mayo de 1989.

El Tribunal Electoral en uso de sus faculdades Consti
tucionales y Ligales, Causi derando: que e Tribunal
Electoral concocó aI pueblo panamenó a elecciones po
pulares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Co~regimientos y
Conccejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar el
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción dc sus principales órganos de gobicrno dentro de
la legalidad y para demostrar aI mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio elec!oral significó un enorme sacri
ficio enconómico y una distracci6n de esfuerzo ante
los constantes ataques dei agresor.

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún pefRisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país.

E el des rrollo norinal de las eleeciones fue alterado
por la acción obstruccionista de muchos extranjeros lIa
mados por fuerzas políticas,nacionales O foráneas sin
gozar de una invitación deI tribunal electoral, cuyo evi
dente propósito era el de avalar la tesis deI fraude electo
ral, proclamada ai mundo por las autoridad norteame
ricanas desde fecha muy anterior a las elecciones.

Que la relación suscinta de cstos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, dc los coordinadores, inspectores e1ectoral
y funcionarios responsables de la Dirccción General
de Organizacián Electoral. así como de las juntas escru
tadoras y proc1amadoras dan eucnta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el articulo 136 de la Consti
tución Política y los articulas 290 y 291 dei Codigo Elec
toraL el Tribunal Electoral podrá deelarar de oficio
la nulidad de las elecciones. decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las eleccio
nes celebradas el 7 de mayo de 1989 cn su totalidad
eÍl todos los niveles de los cargos a eleccións popular
pr~vistospara ser proclamados en las mismas.

Articulo Scgundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refíere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legalcs tendientes a preservar eI ordcn constitucional
y legal de la República.

Comuniql1ese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente - Anrelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal - Carlos A, BoniUa Careia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando qua a república-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Preso Reagan. através de seus funcionários do Dcparta
menta de Estado, cspecialmente Gcorge Schultz e Ellíot
Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo govcrno norte-americano
contra o Panamá estão causando graves' prcjuízos ao

Julho de 1989
"

povo deste país, sendo con trários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ç"o dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagrados nos arts. 4" e 5'.' do projeto de Consttituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte:

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter-Torrijos. pelos quais se. assegura a,
entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha.
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio" , como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey:

Considerando que na atual agressão do Governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street. como
a banca de advogados Arnold and Porter. do ex-secretá
ria-assistente para América latina de Estado William
Rogers (que. por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses jUT1tO aos
bancos credores da dívida externa);

Considcrando que os ataques norte-amerícanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estaclos American"s;

E considerando. finalmente que no,"" governo tem
adotado uma política passiva e omissa. e quase coni
verte, frente ti. agressão norte-americana, os consituin
tes abaixo assinados decidimos organizar:

Um Comitê de Solidariedade e de Defesa da sobe
rania do Panamá, manifestando:

I") a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa de soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países:

2'") a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panaf(lã é uma agressão a toda América Latina:

3") repulsa em relação a todo projcto que visc impor
uni sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental: .

4") exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados U ni
dos. b~m como sustar o envio de tropas àquele País
irmão'

5',') da mesma forma~ instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho. através da prestação
de ajuda econômica;

6") finalmente, apoiamos o cumprimento incondi
cional dos acordos Carter-Torrijos.

BrasUia, DF. 5 de abril de 1988,

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 145, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Arnaldo Prieto a
participar de missão cultnral no exterior,

A Câmara dos Deputado resolve:
·Arl. I" Fica O Senhor Deputado Arnaldo Prieto au

torizado a participar de missão cultural em Genebra.
Suíça, a partir dc 7 de junho de 1989. sem ônus para
a Câmara dos Deputados, considerando-se e>se afasta
mento como de comparecimento efetivo.

Art. 2" Esta resolução entrará em vigor" na data de
sua j)Clblicação.

Justificação

O "Senhor Deputado Arnaldo Prieto foi designado
pelo Senhor Presidente da República para integrar, co
mo observador governamental. a Delegação Brasileira
na 76' Conferência Internacional do Trabalho. realizada
em Genebra de 7 a 28 de junho de 1989.

Dessa forma. apresenta.ofício à Presidêqcia da Câma
ra dos Deputados, bem como a indicação oficial. solici
tando licença para se ausentar do País e que cssa ausên
cfa seja considerada missão autorizada para os fins do
que dispõe a letra f, do arl. I". do Ato da Mesa n"
83178.

A presença do Deputado fuasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre Parlamentar.
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Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Edme Tavares, 2' Secretário (Relator) e
Carlos Cotla, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Arnaldo Prieto a participar de mis
são cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 9 de junho de 1989

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Em decorrência da designação para integrar a Dele

gação Brasileira à 76' Conferência Internacional do Tra
balho, a ser realizada em Genebra, conforme decreto
anexo, venho solicitar dispensa de presença até o dia
l' de julho deste.

Agradecendo a atenção renovo protestos de alta esti
ma e distinta consideração. - Depntado Arnaldo Prie
to. .

O Presidente da República, de acordo com o disposto
no art. 2' do Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de
1958, combinado com os Decretos n's 71.733, de 18
de janeiro de 1973, 75.430, de 27 de fevereiro cie 1975,

. e 85.148, de 15 de setembro de 1980, resolve, designar
o Deputado Arnaldo' da Costa Prieto para integrar,
como observador governamental, a Delegação que re
presentará o Brasil na 76' Conferência Internacional
do Trabalho, a ser realizado em Genebra, de 7 a 28
de junho de 1989.

Brasília, 7 de junho de 1989, 168' da Independência
e 101' da República. - JOSÉ SARNEY, Paulo Tarso
Flecha de Lima.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 146, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Antero de Barros
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Antero de Barros

autorizado a participar demissão cnltural no ·Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Antero de Barros foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos, pe
la Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de
1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licen~a para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do Ato
da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as· atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos ·requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidnete da Câmara dos Deputados -'- Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ~SeçãoI)

PÁRÊCER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes ao Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio
Oliveira, I' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Edme Tavares, 2" Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o se
nhor Deputado Antero de Barros a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

BrasJ1ia, 13 de junho de 1989

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta .

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando depu
tados brasileiros a participar de um Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a In
dependência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho; foi transferido para 17 e 18 p.v. e será
realizado na capital daquele país-irmão, sem qualquer
ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
Pais no dia 16/6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24/5/89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni,
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Deputado LuIz Salomão, Coordenador do Comitê
Parlamentar de Solidariedade e Defesa da Soberania
do Panamá.

Brasília, 7 d~ junho de 1989.

Prezado Companheiro (a),
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18/6 o Encontro de Parla- .
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11/6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV -733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
i) Convite da Assembléia-Legislativos do Panamá.
li) Programa proposto
lii) Cópia do Decreto n' 38 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá .
iv) Cópia do Manifesto de fundação do Comitê de

·Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
qua a viagem aérea, traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para· outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 e 311-5733.

Cordial abraço, Dep. Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE ASAMBLEA, LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
Nota N' 557-DPAL·
Diputado
Luis Salomao
Presidente del Comité
de Solidaridad con Panamá
E.·S.D.

Estimado Diputado Salomao:
Hemos visto con muchcr beneplácito la actitud vertical

y latinoamericanista adaptada por su persona, en ele
apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberania y la independencia de la nación panamena
y frente a ·Ia despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte del gobierno de los
Estados.Unidos de América.

Sábado I' 6193

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actuahnente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilefios, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los dias 10 y 11 de junio, con ele ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Narteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, al margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente misiva, me despi
do de usted,

atentamente, Celso G. Carrizo M~, Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
sujeito a confirmação

Sexta-Feira - 16/6: Saída às 18:hs - Aeroporto do
Galeão -,- Encontro Sala VIP-VASP. Chegada por vol
ta das 22h - hora local do Panamá.

Sábado -17/6: 9:00 AM - Visita ao Monumento
e homenagem a Ornar Torrijos.

10:00 AM - Visita à "Zona Canalera" e à proximi
dade das bases militares, com exposição de dados sobre
a situação do Canal.

1:00 PM - Almoço.
3:00 PM -·1' Sessão de Audiência Pública com os

líderes ou representantes dos partidos políticos e da
sociedade civil panamenha (Plenário da Assembléia)
(*) (vide abaixo)

8:00 PM - Jantar.
Domingo -18/6: 9:00 AM - 2' Sessão de Audiência

Pública com a sociedade civil panamenha (Plenário da
Assembléia) (*) (vide abaixo)

1:00 PM - Almoço.
2:30 PM-,-Sessão Conclusiva dos parlamentares lati

no - americanos Redação de documento final.
8:00 PM - Encontro com autoridades civis e mili

tares.
Segunda-Feira 19/6 Manhã livre.
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá

(*) Entidades e representantes depoentes;
CUT- PANAMÁ; Colégio Nacional de Advogados (OAB do Panamá);
Sindicato de Jornalistas; Universidade Nacional e Universidade Católica;
Federação de Estudantes do Panamá; Corte panamenha; Forças deDefe-
5a; empresariado nacional. . ,.

EMB>AJADA DE PANAMÁ

Brasilia, D.F., 12 de mayo de 1989
E.P. BR. N'196
A Su Excelencia el Senõr
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camara de los Diputados· .
Brasilia, D.F.

Senõr Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento fotocopia dei Decreto N' 58 (jel 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal de Panamá
declara la NULIDAD DE LAS ELECCIONES del 7
de mayo de 1989.

Las razones, que Ihevaran a nuestro máXimo Tribunal
Electora! a. tomar esta decisión claramente expuestas
en el contenido de dicho DeCreto.

Aprovecho la oprtunidad para reterar a Vuestra Ex
clencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. .

Alexander Cuevas, Encargadode Negocios, a. i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 198'1

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989. .
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E] Tribuna] Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y ]egales, considerando: que e] Tribuna] Elee
toral convocó a] pueblo panameiio a elecciones popu
lares a ee1ebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de e]egir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores. Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas e!ecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panameiio]a oporrunidad de producir]a renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro de] marco de la democracia. a pesar
de que el ejercicio electoral significá un enorme sacri
ficio econámico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo norma] de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros l1amados por fuerzas políticas naciona]es o forá
neas sin gozar de una invitación dei Tribunal Electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral. proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
eIecciones;

Que la relación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organizaci6n Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra dc votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente. la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaci6n de
cualquicra de los candidatos;

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Po]ítiea y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
Electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de
oficio la nulidad de las elecciones, decreta:

Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elee
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. copia
dei informe a que se refiere aqui ]0 dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitncional
y lega] dc la República.

Comuniquese y Pub]iquese. - Yolanda Pnliee de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stiek"
de Theodore Roosevelt. política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de gu~rra econômica
e financeira lançadas pelo gqverno norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas uos arts. 4' e 5' do Projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte:

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, Pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha.
bem como visam a impor um programa de liberalização
forçada de sna economia" com o objetivo de converter
o Pünamá em "zona de livre comércio". como pretende

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que. por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação 'dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente. que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente. Irente il agressão norre-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1") a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e' dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3°) repulsa em relaçáo a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4") exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá. de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos. bem como sustar o envio de tropas àquele país-
irmão; ,

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6'~) finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília. DF. 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 147, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Antonio Câmara a
palicipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1'·" Fica o Senhor Deputado Antonio Câmara

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, 3cm ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afatamento como
de comparecimento efetivo.

Art. 2" Esta resolnção entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Antônio Câmara foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panam~í para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Cãma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
Jo, do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importãncia para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões. 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados, Edme
Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade. Presidente, Inocêncio de
Oliveira, 1° Vice-Presidente. Wilson Campos, 2' Vice-
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Presidente, Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3'" Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza O Se
nhor Deputado Antônio Càmara a parricipar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília. 13 de junho de 1989

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Pilnamá. convidando depu
tados brasileiros a participar de um Encontro de Par]a
mentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a In
dependência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 1616, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Deputado Luiz Salomão, Coordenador do Comitê
Parlamentar de Solidariedade e Defesa da Soberania
do Panamá.

Brasília. 7 de junho de 1989

Prezado Companheiro(a),
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18/6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má. antes previsto para 10 e 1116.

Em conseqüência, rogo ao companheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação. se possível por
escrito. para melhor controle. bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV -733). seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
i) Convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
li) Programa proposto.
lii) Cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
iv) Cópia do Manifesto de fundaç"o do Comité de

Solidariedade e Defesa dê'. Soberania do Panamá.
O programa contém informaçõe, sobre partida do

Brasil e retorno. náo havendo ainda confirmaçáo das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 e 311-5733.

Cordial abraço, Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DA
ASAMBLEA LEGlSLATIVA

Panamá, 2 de junho .de 1989

Nota n'! 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente del Comitê
de Solidaridad eon Panamá
ESD

Estimado Diputado Salomão:
Memos visto con mueho negneplácito la actítud verti

cal y latínoamericanista adnptada por 5U pcrsona, en
e] apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa. por
la soberanía y la independencia de la nación panamemi
y frente a la despiadada agresiôn de que es víctima
la República de Panamá por iJarte deI govierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI intcrés de recibir de prímera mano
toda la informacián real y fidedigna de ]0 que sucede
aetualmen,te en Panamá, mis colegas míembros de los
Partidos P.R.D, PA.LA, Republicano y Liberal con
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representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer !legar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenós, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los dias 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sonietidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar ,
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje ajas principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados:

Esperando Ia acogida a la presente misiva, me despi
do de usted,

Atentamente, Celso G. Garrizo M., Presidente.

PROGRAMAPREUMITNAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-Feira - 1616: Saída às 18h - Aeropbrtodo
Galeão - Encontro Sala VIP-VASP.

Chegada por volta das 22 h - hora loqil db Panamá
Sábado 1716: 9:00 AM - Visita ao Monumento e

homenagem a Ornar Torrijos.
10:00 AM - Visita à "Zona Canalera" e à proximi

dade das bases militares, com exposição de dados sobre
a situação 'do Canal.

1:00 PM - Almoço.
3:00 PM -1' Sessão de Audiência Pública com os

líderes ou representantes dos partidos 'políticos e da
sociedade civil panamenha (Plenário da Assembléia)
(*) (vide abaixo)

8:00 PM - Jantar.
Domingo 18'16:',
9:00 AM -,2' Sessão de Audiência Pública com a

sociedade civil panamenha (Plenário da Assembléia (*)
(vide abaixo)

1:00 PM - Almoço.
2:30 PM - Sessão Conclusiva dos parlamentares lati

no-americanPs - Redação de documento final.
8:00 PM - Encontro com autoridades civis e mili

tares.
Segunda-Feira 1916 manhã livre,
Fim de tarde - Saída da Aeroporto da Cidade do

Panamá.
Brasília DF, 12 de mayo de 1989

ASua Excelência el SeÍÍor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brailia-DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dLrigirme a Vuestra Excelencia,

con el P.T0pósito de remitirle adjunto' para su ilustrado
conocimicento, fotocopia dei Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral'
de,Panamá declara la Nulidad de Las Elecciones dei
7'de mayo de 1989. '

Las razones, que !levaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisi6n, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideraci6n, - Alexander Cuevas, Encargado de Ne
gados; a.i.

CQ Entidade e representantes depoeJ?tes: CUT-Panamá; Colégio Nado·
nal de Advogados (OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer·
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação de Estudantes do
Panamá; Corte panllmenha~ Forças de Defesa; empresariado nacionaL

REPÚBLICA DE PANAMA
Tribunal Electoral '

Decreto n' 58, ,
,De 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad 'de las elecciones
dei 7 de mayo' dé 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando: que el TribtinalElec
toral convocó ai pueblo panamefio a elecciones popu
lares a celebrarse el 'dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, ,Vicepresidente e la Republica,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueronorganizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção I)

pueblo panameno la oportunidad' de producir la renova
ción de sus principales 6rganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demostrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio econ6mico y una distracci6n de esfnerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que' aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado ,por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros Ilamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una, invitaci6n dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones; .

Que la relaci6n suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organizaci6rt EIectoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta, de la constante
sustracci6n de las boletas en los' recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de acias y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaci6n de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 1~6 de la Consti
tuci6n Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio

,Ia nulidad de las elecciones, decreta:
Articulo priIÍ1ero: Se declara Ia nulidad de Ias eleccio

nes celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los· niveles de los cargos a elecci6n popular
previstos p'ara ser proclamados en'las mismas.

Articulo segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes:a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

, Comuniquese y Publiquese, Yolanda Pulice de Rodri
guez, Magistrada Presidente - Luis Carlos Chen, Ma
gistrado Vicepresidente~ Aurelio Correa Estribi, Ma
gistrado Vocal - Carlos A. Bonilla'Garcia, Secretario
GeneraL '

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a república-irmã do Panainá está,
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do Big Stick
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Pres, Reagan, através de seus funcionários do Departa
mento de Estado, especialmente George Schultz ElIiot
Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves ,prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagrados nos arts. 4' e 5' do projeto de.Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte; ,

Considerando que tais' ações estão dirigidas contra
os tratados Carter-Torrijos, pelos quais se assegura a
entrega d.o Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de convérter
o Panamá em "zàna de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do Governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos'privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter; do ex-secreti
rio-assistente para América Latina de ?stado do Wi
lliam Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem
sob contrato, para representar nossos interesses junto
aos, bancos credores da dívida externa);
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Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
'zação dos Estados Americanos;

'E considerando, finalmente que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase com- '
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar:

Um Comitê de Solidariedade e de Defesa da Sobe
rania do Panamá, manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

29) a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise impor
um sistema de "soberanias lirnitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der irnediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país-
irmão; ,

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação

'''e ajuda econômica;
,6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio

nal dos acordos Carter-Torrijos.
BrasI1ia, DF 5 de a~ril de 1988,

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 148, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Bocayuva Cunha
a participar de missão cultural no eXterior.

A Cãmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Bocayuva Cunha

autorizado a participar de missão cultural em Estocol
mo, Suécia, a partir de 15 de junho de 1989, sem ônus
para a Câmara dos Deputados, considerando-se esse
afastamento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Bocayuva Cunha foi convidado
pela Internacional Socialista para participar do "Con
gress of the Socialist Internacional" a ser realizada em
Estocolmo, Suécia, a partir de 15 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, beni como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do' País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f , do
art 1', do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividade~ legislativas
do nobre parlamentar. '

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Càmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio de
0.1iveira, I' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução qu~ "autoriza o Se
nhor Deputado Bocayuv\, Cunha a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Paes de Andrade Presidente da Câmara dos Deputados.
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PDT
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

Brasília. 14 de junho de 1989

Exmo. Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Excelentissimo Senhor Presidente,
Realiza·se em Estocolmo. na Suécia, nos próximos

dias 19 a 22 de junho, uma importante reunião de parti
dos membros da Internacional Socialista - IS.

Na qualidade de Secretário de Relações Internacio
nais do mcu partido, é imperioso o meu compareci
mento, inclusive para acompanhar, na oportunidade,
o Presidente Nacional do PDT, o Engenheiro Leonel
Brizola, que tem agendado encontros com o Presidente
da República de Portugal, Dr. Mário Soares e com
o Presidente da República Francesa, François Miter
rand.

Assim, solicito a Vossa Excelencia que me excuse
do não-comparecimento às sessões dos dias 15 ao dia
23 próximos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de alta estima e consideração.

Cordialmente, Deputado Bocayuva Cunha.

Council Circular n' 06/89
9 May 1989

To Counci! Members
Dear Comrade,
Please find attached Provisional Agenda ano the ti·

metable for the Si Congress which will take place h
Stockholm. Sweden on June 20·22·1989.

I look forward to seeing you in Stockholm.
Fraternally, PenUi Vaananen, General Secretary.

GRESS OF THE SOCIALIST
lNTERNATIONAL
Stockholm Sweden

June 20-22-1989
100 years of struggle for

peace and freedom
towards a new centnry

Provisional Agenda

June 20
(Morning session)

Opening
- Willy Brandt. President of the Socialist Interna

tional
1. One word - common securitv

- Ingvar Carlson. Chairman'of the SAP and Prime
Minister of Sweden

- Other speakcrs
(Aftcrnoon session)
2.Struggle for peace, secnrily and human rights
~ PeaCB and Disarmament
- Regional Conflicts
- SI platform on human rights

June 21
(Morning session)
3.A new framework for international economie coope·
ration
4.Election of president

- Address of SI President
(Afterrnoon session)

5. A safe en\"ironment - A strategy for survi\"al
- SI report on the environmcnt
6.0rganisational maUers
6.1 - GeneraI secretarys report
6.2 - Elections - Honrorary Presidentes
- Vice Presidents
- General Sec..etary
6.3 - Applications for membership

June 22
(Morning session)
7. lnto the new century: new declaration of principies
8. Adoption of congress resolution
9. Closure

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Timetable for si Congress
And Preceding Meetings

Monday, june 19
9:00 -13:00 hrs - Congress Resolution Committee.
13:00 hrs - Meeting of SI Presidium over lunclI.
15:00 - 19:00 hrs - Council Meeting.
20:00 hrs - SI Presidium and part)' leaders dinner

hosted bl' SAP Chairman and Prime Minister. Ingvar
Carlsson.
Tuesday, june 20

9:00 - 13:00 hrs - Opening.

First session of the Congress

13:00 - 15:00 hrs - Luneh.
13:00 - 15:00 hrs - Reception for sI Presidinm and

heads of delegations offered by the Minister of Foreign
Affairs, Sten Anderson.

15:00 -19:00 hrs - Second session ofthe Congresso
20:00 hrs - Reception for Congress delegates offered

bl' the Social Democratie Partl', hosted by thc partl'
Chainnan and Prime Minister, Ingvar Carlsson.
Wednesday, jnne 21
8:00 hrs - Morning prayer at Adolf Frcdrik Church

9:00 - 13:00 hrs - Third session of the Congress
13:00 lus - Reception and lunch offered by the City

of Stockholm.
15:00 -19:00 hrs - Fourth session of the Congress

Thursday. june 22
9:00 - 13:00 hrs - Final session of the Congress
14:00 hrs - Press Conference

Council Circular N' C5/89
9 mal' 1989

To member parties. eonsultative parties, fraternal
and associated organisations

MEETING OF THE COUNCIL OF
THE SOCIALIST INTERNATIONAL

Stockholm, Sweden - june 19, 1989

Invitation

Dear comrades.
Your partyJorganisation is cordialll' invited to be re

presented at the meeting of the Counci! of the Socialist
international to be held in Stockholm. Sweden, on june
19 at the invitation of the Swedish Social Democratic
Partl'. SAPo

The main theme of the Council will be the Congresso
the mcceting will start at 15:00 llrs.
Fraternally. Pentti Vaananen, General seeretary

Technical information

Venue: The City Conferenee Centre
Folkets Hus
Bamhusgatan 14
S-111 23 Stoekholm

Sweden
tel: 7916600

telex: 19778 FUNCONF S
te1efax: 216971
Aecommodation: Please see Hotel Reservation Fonn

on thc Congress Invitation (C4J89).
Intcrpretation: English, Frcnch and Spanish.

Plea-:;c TIC'te that undcr no circumstance::; will c.ithCT thc Swcdish Social
Democratic Party or the Socialist internatiQnai accept any expense incur-
red by any delegate/guest. •

MEETING OF THE COUNCIL OF
THE SOCIALIST INTERNATIONAL

Stockholm, Sweden, 19 june 1989

Provisional Agenda

1.3 Opening
1.1. Opening remarks - Wil1y Brandt, President

ofthe Socialist International
1.2. Adoption of Agenda

2. Congrcss Prcparations
2.1. Political Matters
2.1'.1. Agenda
2.1.2. lntroduetory speakers
2.1.3. Invitations to non-SI members
2.1.4. New Declaration of PrincipIes
2.1.5. Repor! of the SI Committee on the Envi

ronment

Julho de 1989

2.1.6 SI Platfonn on Human Rights
Report of the SI Committee on Human Rights
2.1.7. Congress Resolution

2.2 Organisational Mattcrs
2.2.1. Report of the Socialist International Financc

and Administration Committee, SIFAC
- Recommendations for new members.

MEETING OF THE COUNCIL OF
THE SOCIALIST INTERNATIONAL

Stockholm. Sweden, 19 june 1989

Provisional Agenda (Continued)

2.2.2. Proposals to Congrcss for SI Officers
2.2.2. L Prcsident
2.2.2.2. Honnrary Prcsidents
2.2.2.3. Vice-Presidents
2.2.2.4. General Secretary

3. Any other busine.s.s
4. Closure

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 149, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Caio Pompeu de
Toledo a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Fica o Senhor Deputado Caio Pompeu de

Toledo autorizado a particpar dc missão cultural em
Cuba a partir dc 30 de junho de 19R9, sem ônus para
a Câmara dos Deputados, considerando-se esse afasta
mento como de comparecimento efetivo.

Arl. 2" Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Caio Pompeu de Tolcdo foi con
vidado pelo Governo de Cuba para visitar aquele país
no período de 30-6 a 9-7-89.

Dessa forma. apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial, solicitando
licença para se ausentar do país e que essa ausencia
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do arl. 1". do Ato da Mesa n" 83/78.

A presença do Deputado bra,ileiro' será de grande
importância para as atividades legislativas do nobre par
lamentar.

Destarte. nada sc nos afignra que possa obstar a pre
tensão. razão pela quaJ apresentamos o aneXO Projeto
de Resoluçâo para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões. 29 dc junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Cãmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Rei ator.

PARECER DA MESA

A Mesa. na reunião de hoje. presentes os Scnhores
Deputados Paes de Andrade, Presidentc. Inocêncio
Oliveira. 1,. Vice-Presidente. Wilson Campos. 2" Vice
Presidente, Edme Tavares. 2" Secret:irio relator) e Car
los Colta, 3" Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Caio Pompeu de Toledo a participar
de missão cnltural no exterior'".

Sala das Reuniôes. 29 de junho de 1989. Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília. 27 de junho de 1989
Exeelentíssimo Senhor
Dcputado Paes de Andradc
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Prezado Presidente.
Tenho o prazer de cumprimentá-lo e, ao ensejo, co

municar-lhe que a convite do Governo de Cuba estarei
visitando aquele país. no período de 30-6 a 9-7-89. con
forme telex em ancxo.

Venho. assim. solicitar de V. Ex' o obséquio cm consi·
derar a referida viagem como missão autorizada.

Na certeza de que V. Ex' envidani todos os seus
melhores esforços para atender a este meu pedido, apro
veito a oportunidade para renovar-lhe os protestos da
minha elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, Caio Pompeu de Toledo, Deputado
Federal.



Panamá, 2 de junio de 1989

Julho de 1989

Exm" Sr.'
Dep. Caio Pompeu de Toledo

Tenemos la satisfacion de invitarlo, asi como el Seíior
Joel Marino, su asesor, para vistar nuestro pais, Cuba
y conocieren CDR (Comite Defensa Revolucion), es
tructura órganizacion Deportiva, salud, Educacion y
Turismo, con salida proxima 30 junio. '

Esperamos su confirmacion con la maxima urgencia.
Saludos, Grisell Marrero Cubanacan. .

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 150, de 1989

(Da Mesa)'

Autoriza o Senhor Deputado Carlos Cardinal a
participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Carlos Cardinal

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 29 Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Carlos Cardinal foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de í989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.

. 1°, do Ato da Mesa n° 83/78. .
A presença do Deputado brasileiro nesse evento.será

de grande importância para as atividades legislativa do
nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed·
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
DeputadosPaes de Andrade, Presidente, Inocêncio de
Oliveira, l' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 39 Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Carlos Cardinal a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Paes.de Andrade Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 15 de junho de 1989
A Sua Excelêilcia o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Seuhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do

País, no período de 16 a 19-6-89, a convite da Assem
bléia Legislativa do Panamá, para participar do Encon
tro de Parlamentares Latino-Americanos pela Sobera
nia do Panamá, sem ônus para. a Câmara dos Depu-

. tados.
Nos termos regimentais e do Ato da Mesa n' 133,

de 1989, rogo a Vossa Excelência que me considere
cumprindo missão naquele País amigo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Carlos Caro
dinal

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD .. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção I)

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando depu
tados brasileiros a participar de um Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a In-
dependência da Nação Panamenha. .

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
-País no dia 16/6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu 'afastamento temporário (4 dias) do País.
- Deputado Luiz Salomão, Coordenador do Comitê
Parlamentar de Solidariedade e Defesa da Soperania
do Panamá.

PrezadoCompanheiro (a),
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18/6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 1116.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV - 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I) Convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II) Programa proposto;
III) Cópia do Decreto 58 do Tribunal Eleitoral da

República do Panamá;
IV) Cópia do Manifesto de fundação do Comitê de

Solidariedade e Defesa da Soberania do Panainá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitro
que a viagem aérea, traslados, hospedagem e alimen
tação não representação ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 e 311-5733.

Corciíal abraço, Deputado_ Luiz Alfredo Salomão.

Nota n'557-DPAL

Diputado
Luis Salomão
Presidente dei Comité
de Sblidaridad con Panamá
E. S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto con mucho beneplácito la actitud vertical·

y latinoamericanista adaptada por su persona, en el
apoyo solidario y decisivQ a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panameíia
y frente a la despiadada agresión de que esvictima
la República de Panamá por parte dei gobiemo de los'
Estados Unidos de América. .

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la iníormación real y fidedigna de lo que sucede
actuaimente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasileíios, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado suo presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir.las rela-
ciones entre los Estados. .

Esperando la acogida a la presente misiva, me despi-
do de usted, . . .

Atentamente, Celso G. Càrbizo M., Presidente.

Sábado' 19 6197

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-Feira - 16/6: Saída às 18h - Aeroporto do
Galeão -,. Encontro Sala VIP ,..- Vasp.

Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá
Sabádo - 17/6: 9:00 AM - Visita ao Monumento

e homenagem a Ornar Torrijos.
10:00 AM - Visita à "Zona Canalera" e à proximi

dade das bases militares, com exposição de dados sobre
a situação do Canal.

1:00 PM - Almoço.
3:00 PM - l' Sessão de Audiência Pública com os

líderes ou representantes dos partidos políticos e da
sociedade civil panamenha (Plenário da Assembléia)
(*)(vide abaixo)

8:00 PM~ Jantar.
Domingo -18/6: 9:00 AM - 2' Sessão de Audiência

.Pública coio a sociedade civil panamenha (Plenário da
Assembléia) (*) (vide abaixo)

1:00 PM - Almoço.
2:30 PM - Sessão Conclusiva dos parlamentares lati

no-americanos - Redação de documento final.
8:00 PM '- Encontro com autoridades civis e mili

tares.
Segunda-Feira - 19/6: Manhã livre.
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá

C·) Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados (OAB do Panamá);
Sindicato de Jórnalistas; Universidade Nacional e Universidade Cató
lica; Federação de Estudantes do Panamá; Corte panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.

EMBAIXADA DO PANAMÁ

E.P. BR. N' 196
A Su Excelencia el Seíior
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasilia, D.F.

Brasília, D.F., 12 de mayo de 1989

Seiior Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustra
do conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 deI
10 de mayo de 1989, mediante el cual eI Tribunal
Electoral de Panamá declara la nulidad de las elec
ciones dei 7 de mayo de 1989.

Las razones, que Ilevaron a nuestro máximo Tribu
nal Electoral a tomar esta decisión, están claramente
expuestas - en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distin
guida consideración. - Alexander Cuevas, Encar
gado de Negócios, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Tribunal Electoral

Decreto n° 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribuual Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando: que el Tribunal Elec
toral COlÍVOCÓ ai pueblo panameíio a elecciones popu
lares a celebrarse e[ dia 7' de mayo de 1989 a objeto
de elegir Prçsidente, Vicepresidente de la Republica,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de' Panamá cou el ánimo de brindar ai.
pueblo panameíio la oportunidad de producir la renova
ción desus principales órgauos de gobiemo dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio ec6nómico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones alas 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten. y los cuales
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han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros lIamados por fuerzas políticas nacionales e forá
neas sin gozar de una invitación deI tribunal electoral,
cujo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones; ...

Que la relación suscinta de estas hechos, según se
desprendc dc los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables dc la Dirección General
de Organizaei6n Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan euenta de la constante
sustracci6n de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
haeen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las e1ecciones, decreta:

Artículo Primcro: Se declara la nulidad de las eleccio
nes celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los nivelcs de los cargos a elecci6n popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aquí lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente - Luiz Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a república-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
c Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra O Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da auto determi
nação dos povos e de convivéncia entre nações civiliza:
das, consagrados nos arts. 4' e 5' do projeto de Consti
tuição, já aprovados pelo Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter-Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha.
bem como. visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objctivo de convertcr
o Panamá em H zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor dc Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agrcssão do Governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados.
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
ria-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o Governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente quc nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa. e quase coni
vente, frente à agresslÍo norte-amcricana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
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de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da Icgítima sobcrania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todos as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3'J) repulsa em relação a todo projeto que vise impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o Governo brasileiro faça ges
tões junto ao governo norte-americano no sentido de
suspendcr imediatamente as medidas de gucrra econô
mica adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os
embargos c bloqueios de bens panamenhos nos Estados
Unidos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso Governo a soli
darizar-se com o povo panamenho. através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, D.F. -5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 151, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Depntado César Maia a parti
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senbor Deputado César Maia autori

zado a participar de missão cultural no Japão a partir
de 3 de julho de 1989, sem ônus para a Câmara dos
Deputados, considerando-se esse afastamento como de
comparccimento efetivo.

Art. 20 Esta resolução entrará em vigor na data
de sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado César Maia foi convidado pclo
Consulado Geral do Japão para uma viagem àquele
País, a partir de 3 de julho de 1989, para contatos com
os órgãos de cooperação econômica e com autoridades
financeiras e orçamentárias.

Dessa forma, apresenta ofício à Prcsidência da Câma
ra dos Deputados, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f do art.
l' do Ato da Mcsa n' 83/78.

A visita do Deputado brasileiro ao Japão serã de
grande importância para as atividades legislativas do
nobre parlamentar que é vice-presidente das Comissões
de Orçamento e de Economia, desta Casa.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados: Paes de Andrade, Presidcnte; Inocêncio
de Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vi
ce-Prestdente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator);
e Carlós Cotta, 3" Secretário; aprovou o parecer do
relator, favorável ao Projeto de Resolução que "auto
riza o Senhor Deputado César Maia a participar de
missão cultural no exterior".

Sala das 'Reuniões, 29 de junho dc 1989. - Paes
de Andrade, Prcsidente.

Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados;
Deputado Paes dc Andrade
Venho solicitar a V. Ex', autorização para me ausen

tar do País entre os dias 3 e 16 de julho. Neste período
estarei cumprindo viagem de trabalho a convite do go
verno do Japão. Entendo que esta viagem, sem qual
quer ônus para a Câmara de Deputados, é de interesse
do Poder Legislativo, na medida Que o programa eom-
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preenderá contactos com os órgãos de cooperação eco
nômica e com as autoridades financeiras e orçamen
tárias daquele País, o que agregará informações e co
nhecimentos para as Comissões de Orçamento do Con
gresso Nacional e de Economia da Câmara dos Deputa
dos, das quais sou vice-presidente.

Sendo o caso, solicito O abono das minhas ausências.
Anexo o fax do consulado, confirmando a viagem.
Reitero protestos de estima e respeito.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1989. -César Maia.

Rio de Janeiro. 23 de junho de 1989.

Exm'Sr.
Dcputado César Maia
Av. Rio Branco, 185, sala 713
Nesta

Senhor Deputado,
O Consulado Geral do Japão tem a grata satisfação

de comunicar a V. Ex', a confirmação do Ministério
dos Negócios Estrangeiros do Japão sobre sua viagcm
ao Japão, conforme o itinerário a seguir:

Data:
3/7 - Saída do Rio - RG830
5/7 - Chegada a Tokyo

15/7 - Saída de Tokyo - RG833
16/7 - Chegada ao Rio
O programa no Japão está sendo elaborado de acordo

com o seu desejo e, uma parte do programa oficial
será cumprido juntamentc com o Deputado Estadual
Átila Lins.

Outrossim, informo a V. Ex' qne a sua passagem
ser-Ihc-á cntregue posteriormente.

As despesas da parte de sua senhora será conforme
abaixo (US$I = VISO):

1. Diária do Hotel - 4.500 yens
2. Passagem de Trem Bala - 3S.000 yens
3. Refeição -7.000 yens p/dia
4. Ticket para Kabuki - 10.000 yens
(Teatro Clássico)
Aprovcito o ensejo para renovar a V. Ex', os protes

tos de minha estima e distinta consideração.
Atenciosamente, - Toshio Ikeda, Cônsul.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 152, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Chagas Dnarte a
participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Chagas Duarte au

torizado a participar de missão cultural no Panamá a
partir dé 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados. considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimcnto efetivo.

Art. 2" Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Jnstificação

O Senhor Deputado Chagas Duarte foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentarcs Latino-Americanos pcla
Soberania do Panamá, a partir dc 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispôe a letra f do art.
l' do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento scrá
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, I' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice-
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Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta, 3' Secretário; aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Chagas Duarte a participar de mis
são cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 15 de junho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cãmara dos Deputados
""esta

Senhor Presidente.
Comunico a V. Ex' que me ausentarei do País, no

período de 16 a 19-6-89. a convite da Assembléia Legis
lativa do Panamá. para participar do Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má. sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Nos termos regimentais e do Ato da Mesa n' 133/89,
rogo a Vossa Excelênéia que me considere cumprindo
missão naquele país amigo.

Na oportunidade. renovo a Vossa Excelência protes-
tos de considéração e apreço. --'- Chagas Duarte. . .

Brasília, 13 de junho de 1989

Exmo Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta. . ...,

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando depu
tados brasileiros a participar de um Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a In
dependência da Nação Panamenha.

O Encontro,·originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido· para 17 e 18 p. v. e

. será realizado na capital daquele país·irmão, sem qual·
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16/6, requeiro a V: Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato. da Mesa n"
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar iritegrante daço
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento te.mporário (4 dias) do País.
- Luiz SatQmáu,-eôõ!:..de.nllqor do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989.
Prezado Companheiro (a),
Por motivo superior a Assembléia Legislativ-ª-.do..Pa·~

namá adiou para os dias 17 e18/60·Encontro de Parla
mentares Latino-AmericâÍlos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11/6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por'
escrito, paramelhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV - 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na embaixada pa-
namenha. .

Anexo à presente os seguintes documentos:
i) Convite da Assembléia-Legislativa do Panamá
ii) Programa proposto
üi) C6pia do Decreto 58 do Tribunal Eleitoral da

República do Panainá' ..
iV) C6pia do Manifesto de fundação do Comitê de'

Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá
O programa contém informações sobre partida' do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus par os parlamentares con-
vidados. .

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 e 311-5733.

Cordial abraço, - Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DA LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989.- . .
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Presidentê"'del'Cotnlié r" ".""••

de Solidariedad con Panamá
E.S.D
Estimado Diputado Salomao:

Hemos visto con mucho beneplácito la actitude verti
cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo .solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanbia y la independencia de la naci6n panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victiina
la República de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la informaci6n real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas míembrosde los
Partidos P.R.D.,PA.LA, Republicano y Liberal con
representaCión en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios bralilenos, una cordial invitaci6n para que visiten
nuestro país los dias 10 y 11 de junio, con el ânimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situaci6n de
ocupaci6n inilitar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Pariamá, ai margen de acuerdos contractu'ales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Espérando la acogida a la.presente misiva, me despi·
do de usted,

Atentamente, -·Celso G. Carrizu M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

Sexta-feira 16/6 - Saída às 18:hs -Aeroporto do Ga
leão - Encontro Sala VIP-VASP.

Chegada por volta das 22:hs - hora local do Panamá
Sábado 17/6 .
09:00 AM - Visita ao Monumento e homenagem

a Ornar Torrijos. .
10:00 AM - Visita à "Zona Canalera" e à proximi

dade das bases militares, com exposição de dados sobre
a situação d,o Canal.

01:00 PM - Almoço
03:00 PM -1' Sessão de Audiência Pública com

os líderes ou representantes dos partidos políticos e
da sociedade civil panamenha (Plenário da Assembléia)
(*) (vide abaixo)

08:00 PM - Jantar
Domingo 18/6 .
09:00 AM - 20 Sessão de Audiência Pública com

a sociedade civil panamenha (Plenário da Assembléia)
(*) (vide abaixo)

01:00 PM - Almoço
02:30 PM - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
08:00 PM - Encontro com autoridades civis e mili

tares.
Segunda-feira 19/6 - Manhã livre .
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do' Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Cat6lica; Federação
de' Estudantes do Panamá; Corte panamenha; Forças

-de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR.N'196 .

., '.' 'EMBAJADA- DEI'ANAMÁ

Brasília, 12 de mayo de 1989.
A Su Excelencia el Senor '
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasilia, D.F.
Senor Diputado:

Tengo el honor de dirigirme aV'uestra Excelencia,
con el prop6sito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual Tribunal Electoral de

-"Panamá declara la Nulidade de Las Elecciones dei 7
de mayo de 1989.

Las razones, que llevaran a rruestro máximo'Trtbunal
Electoral.a tomar estadecisi6n, están claramente ex
puestas en el conlenido de dicho Decreto.

Sábado l' 6199

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideraci6n. Alexander Cuevas, Encargado de Nego
cios, a.i:

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58, de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulÚlad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Elector'I!, em uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando el Tribunal Electoral
convoc6. ai pueblo panameno a elecaonespopulares.a
celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto de elegir

· Presidente, Vicepresidente de la República, Legisla
dores, .Representantes de Corregimientos Y Conceja-
les; 1. .

Que' estas élecciones fueron organizadas' en medio
de la más aguda crisis fiscal y econ6mica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panamefio la oportunidad de producir la renova-

· ci6n de sus principales 6rganosde gobiemo dentro. de
· [a legalidad y para demostrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que elejercicio electoral signific6 un enorme sacri
fício econ6mico y una distracci6n de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se projujerón hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país.. .'

. Que deI desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acci6n obstruccionisla de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitaci6n dei tribunal electoral,

· cuyo evidente prop6sito era el de avalar la tesis deI
fraude electoraI, proclamadaoal mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha .muy anterior a las
elecciones;

Que la relaci6n suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, delos coordiriadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Direcci6n General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracci6n de las boletas en los recintos 'electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de aclas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaci6n de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad com el Artículo 136 de la Consti
tuci6n Política y los Artículos 290 Y291 deI Codigo
Eiectoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo primeiro: se declara la nulidad de las eleccio
nes celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidáil
en todos los niveles de los cargos a elecci6n popular
previsto~ para ser proclamados en las mismas.

Articulo segundo: se ordena enviar a todos los Orga
nos dei Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aquí lo dispuesto, a fio
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y públiquese, Yólandá Púlice de Rodri·
gues, Magistrada Presidente --'- Lnis Carlos Chen. Ma
gistrado Vicepresidente - Aurelio Correa Estribi, Ma
gistrado Vocal - Carlos A. Bonilla Garcia, Secretario
General.

MANI~STO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da S01:lerania do Panamá

Considerando que a república-irmã do Panamá está
sendo vítima de_uma 'insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de 'rheodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Pres; Reagan, através de seus funcionários do Departa
mento de Estado, especialmente George Schultz e Elliot
Abrams;
. Considerado que as medidas de guerra econômica

.e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
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povo deste país. sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional. da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas.
consagrados nos arts. 4' e 5' do Projeto de Constituição.
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter-Torrijos, pelos quais se assegura a
entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio". como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cionaI, Norman Bailey;

Considerando quc na atual agressão do Governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Amol And Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América latina de Estado do WilIiam
Rogers (que, por sinal, o Governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e O Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso Governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados. decidimos organizar:

um Comitê de Solidariedade e de Defesa da Sobe
rania do Panamá, manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de o.utros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repnlsa em relação a todo projeto que vise impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o Governo brasileiro faça ges
tões junto ao Governo norte-americano no sentido de
suspender imediatamente as medidas de guerra econô
mica adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os
embargos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados
Unidos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso Governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 153, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Darcy Deitos a parti
cipar de missão cnltural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Darcy Deitos auto

rizado a participar de missão cultural no Panamá a partir
de 16 de junho de 1989, sem ônns para a Câmara dos
Deputados, considerando-se esse afastamento como de
comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Jnstificação

O Senhor Deputado Darcy Deitos foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá. a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma. apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento. solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missüo
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento sertí
.~ grande impôrtâneia para as atividades legisbtiv~s

do Rlobre lJarl81mcnêar.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Destarte. nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados. - Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêneio
Oliveira, I" Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2" Secretário (Relator) e
Carlos Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Darcy Deitos a participar de missão
cultural no exterior".

Brasília, 29 de junho de 1989. - Paes de Andrade,
Presidente.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm'Sr.
Deputaóo Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Prcsidente.
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
pntados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
qner ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133. de 24-5,89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co·
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília. 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 1.1-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) qne re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II -programa proposto;
III - cópia do Decreto n'" 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
N - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retomo, não havendo ainda confIrmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos. encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Panamá. 2 de junio de 1989
NOTA n" 557-DPAL
Diputado'
Luiz Salomão
Presidente del Comité
de Solidaridad con Pan~m:i

E.S.D.
Estimado Diputado S.alornão~

]-lernos vis'to com mUlcho bcncpRácnt:o lá acth:mi veld~

Julho de 1989

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nues!!!lJusta cansa, por
la soberania y la independencia de la nación panamefta
y frente a la despiadada agresión de que es viclima
la República de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la informaclón real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Repnblicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer \legar a usted y a nn grupo de parlamen
tatios brasilerios, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio. con el ánimo
de que palpcn sobre cl propio terreno, la sitnación de
ocupación militar a que estamos siendo somctidos por
parte de Las Fnerzas Armadas Norteamericanas, quic
nes ilegalmente han incrementado sn presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted.

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(snjeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6·
Saída às 18h - Acroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos.
lOh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia (*) (vide abai
xo)

20h-Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia (*) (vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades eivis e militares.

Segunda-feira 19·6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF. 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Lniz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Serior Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a V uestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1989.

Las razones, que \levaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a (ornar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contellido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia. las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alemu1der lCilev3s~ Encargado de
j\regocÍos. a.i.
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REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58
(Je 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989 ..

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
ilÍcionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec-

· toral convoc6 ai pueblo panameno a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con-
cejales; .

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panameno Ia oportunidad de producir Ia renova-

· ci6n de sus principales organos de gobieino dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo Ia voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral signific6 un enorme sacri
ficio econ6mico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Que, terminadas Ias votaciones a las 5:00 de Ia tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuaIes
han alterado de manera significativa eI resultado final
de las eIecciones en todo eI país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue· alte
rado por la acci6n obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá:

·neas sin gozar de una invitaci6n deI tribunal eIectoral,
cuyo evidente prop6sito era el de .avalar la tesis dei
fraude. eIectoral, proclamada aI mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
eIecciones.

Que la reIación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los infonnes recibidos por elTribunaI

: EIectoraI, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsabIes de Ia Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proc1amadoras dan cuenta de la constante
sustracci6n de las boletas en los recintos electorales,
compra de .votos por·parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas iotros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos·.

Que de conformidad con el Articulo 136 de la Consti
tuci6n Política y los Articulo's 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos [os niveles de los cargos a elecci6n popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe aque se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chea,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. --::- Carlos A. Bonilla Garcia, Secre-

. tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a Reptiblica-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamentode Esta'do, especialmente George Schultz
e Elliot Abram~;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo. norte-americano
contra o Panamá· estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
co.nsagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Constituição, -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte; .

Considerando que tais açõés estão dirigidas contra
os tratados Carter -:- Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
berocomo, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na-
cional, Norman Bailey; . .

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretã
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos intere'sses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os. ataques norte-americailOs ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
dás e o Tratado doRio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considenindo, finalmente, que nosso ·go"erno tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania dó Panamá,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania·do Panamá cons
titui a defesa 'da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2'} a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3°) repulsa em relação a todo projeto que vise a'impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental; .

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as· medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica; .

.6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio:
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 154, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza a Senhora Deputada Dirce Tutu Qua.
dros a participar de missão cultural no exterior•.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica a Senhora Deputada Dirce Tutu Qua

dros autorizada a participar de missão cultural no Pana
má a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para
a Câmara dos Deputados, considerando-se esse afasta
mento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolúção entrará em vigor na data de
sua publicação.

~ustificação

A Senhora Deputada Dirce Tutu Quadros foi convi
dada pela Assembléia Legislativa do Panamá para parti
cipar do Encontro de Parlamentares Latino-America
nos pela Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho
de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença da Deputada brasileira nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
da nobre.parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sábado l' 6201

Sala das Sessões, 29 de junhõ de 1989. - ..paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje; presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer du rela

.tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
a Senhora Deputada Dirce Tutu Quadros a participar
de missão cultural no exterior".

Sala. das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 16 de junho de 1989

Exmo: Sr:
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Temos a honra de comunicar-lhe que estaremos em

viagem parlamentar à República do Panamá, atendendo
convite do Parlamento daquele país-irmão, desde hoje
até o próximo dia 19. Sem mais, renovamo-lhe votos
de estima pessoal e consideração.

Respeitosamente. - Dirce Tutu Quadros - Anna
Maria Rattes. .

Brasília, 13 de junho de 1989

Exmo. Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co'
mitiva dirigir-se'á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
PrezadoCompanheiio(a): .

. Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa
namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV-733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
lI,-programa proposto;
lIr - cópia do Decreto n° 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retomo, não havendo ainda confirmação das
ativiaades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros ésclarecimentos, encareço que me procu-·
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Luiz Alfredo Salomão.
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PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA"n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobiemo de los
Estados Unidos de América.

Conocedores del interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer lIegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de quc palpcn sobre el propio terreno, la situación de
ocupaci6n militar a que estamos siendo somctidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem ~ Ornar

Torrijos,
lOh - Visita à "Zona Canalera" e li proximidade

das bases militares. com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h -1" Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia) (* vide abai
xo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h -2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia "') (vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-0 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT·Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamã); Siadicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P .BR. N" 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília. DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia cl Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Disputados
Brasilia, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia.

con el propósito de remitirle adjunta para su ilustrado
conodmiento, fotocopia deI Decreto n' 58 del 10 de
mayo de 1989. mediante el cual eI Tribunal Electoral

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las razones. que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelenda, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocias, aj.

REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral. en uso de sus facultades consti·
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panameno a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente. Vicepresidente de la República.
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
dc la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República dc Panamá con el ánimo de brindar aI
pucblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó UI\ enorme sacri
ficio económico y una distracci6n de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Oue, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país:

Que el desarrol1o normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jero& lIamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitaci6n dei tribunal electoral.
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude electoral, proclamada aI mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elccciones.

Que la relación suscinta de estos hechos. según se
dcsprende de los informes recibidos por el Tribunal
Eleetoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organizaci6n Electoral, asi como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracclón de las boldas en los recintos electorales.
compra de votos por parte de los partidos políticos y.
especialmente. la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaclón de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
lución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
dectoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones. decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a eleceión popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado. Ejecutivo. Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto. a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda PuHee de Ro
driguez, Magistrada Presidente, - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Pauamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
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de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado. especialmen,e George Schultz
e ElliotAbrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts, 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte:

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como. visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato. para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos:

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente. frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defcsa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1C') a defe.sa da legítima soherania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3'1) repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4") exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5") da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica:

6~') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília. DF. 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nry 155, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Eduardo Siqueira
Campos a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I" Fica o Senhor Deputado Eduardo Siqueira

Campos autorizado a participar de missão cultural no
Panamá a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus
para a Câmara dos Deputados, considerando-se esse
afastamento como de comparecimento efetivo,

Art. 2' Esta resolução entrani cm vigor na data de
sua publicação,

Justificação

O Senhor Deputado Eduardo Siqueira Campos foi
convidado pelo Departamento de Relações Internacio
nais do Partido Comunista Chinês para visita a China
uo período de 3 a 26 de abJiI de 1989., ,

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados. bem como convite oficial, solicitando
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licença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do art. l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos. _ .

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PAm;:CER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Depntado Eduardo 'Siqueira Campos a parti
cipar de missão cultural no exterior".

Sala das. Reuniões, 29 de junho de 1989.'- Paes
de Andrade, ·Presidente.

Brasília, I' de junho de 1989
A Sua Excelênciâ o Senhor

Deputado'Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da
Câmara dos Deputados
Nesta •

Senhor Presidente,
Tendo em vista o honroso convite feito pelo Partido

Comunista Chinês, através do seu Departamento de
Relações Internacionais, conforme documento anexo,
venho spcilicitar a Vossa Excelência, seja considerada
a minha viagem, realizada no período de 3 a 26 de
abril p. passado, como missão parlamentar e cultural.

Esclareço, ain<:la, que a viagem foi efetuada sem ônus
para a Câmara dos Deputados.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os pro
testos de consideração e apreço. - Eduardo Siqueira
Campos.
N' 074/89

. Brasília, 22 de março de 1989
Ao Diret6rio Nacional <:lo .
Partido Democrata Cristão do Brasil
Brasília-DF

Prezados Senhores
A Embaixada da República Popular da China na Re

pública Federativa do Brasil cumprimenta o Diretório
Nacional do Partido Democrata Cristão do Brasil e tem
a honra de comunicar o seguinte:

Com a finalidade de promover a compreensão e a
amizade entre os povos da China e do Brasil e entre
o Partido Comunista da China e o Partido Democrata
Cristão do Brasil, o Departamento das Relações Inter
nacionais do Comitê Central do Partido Comunista da
China, com toda a satisfação, está disposto a receber
os Deputados Roberto Egídio Balestra e José Eduardo
Siqueira Campos (com respectivas esposas) para visitar
a China no mês de abril. As despesas de refeições e
alojamento da Delegação serão a .cargo do DRI do
CC do PCCH.

Cordialmente. - Embaixada da República Popular
da China.

PÍWJETO DE RESOLUÇÃO
N9 156, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Fraucisco Küster
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Francisco Küster

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
apartir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento ef'etivo.

Art.. 2' Esta resolução entrar;! em vigor na data de
sua publicação. . .

Justificação

O Sen1)orDeputado Francisco Küster foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício àPresidência da Câma·
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
inação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar. .

Destarte, Ullda se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para'os efeitos requeridos.

Sala das Sessões; 29 de junho de 1989. - Paes de
<4.ndrade, Presidente - Edme Tavares. 2' Secretário
r-Relator. . .

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente;' Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Francisco Küster a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr:
Deputado .Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta .

Senhor Presidente, .
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando d'e
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 .de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6;requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se~á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

. Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18de junho, o Encontro
de Parlamentares Latino-Americanos pela Soberania
do Panamá, antes previsto para 10 e 11 de junho.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV-733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha..

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
Ir - programa proposto;
111- cópia do Decreto n" 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV :- cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contêm inforniações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a cidade do Panamá..Reitero
que a viagem aérea, translados,. hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
Convidados. .'

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu-
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733. .

Cordial abraço. - Luiz Alfredo Salomão.

Sábado l' 6203
"

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
Nota n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá'
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácit~ lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la naci6n panameiia
y frente a la despiadada agresión de que es victima

'. la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de prirnera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actua1rnente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P R D, PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer !legar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situ~ción de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dospaises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a Ia presente missiva, me despi-
do de usted, .

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Omar

Torrijos.
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situ~ção do Canal.

13h-Almoço
15h - l' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos 'e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

20h-Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia *) (vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão conclusiva dos parlamentares la·

tino-americanos - Redação de documento final.
.20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 - Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.

.E P BR N' 196

. EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasflia, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camárá de los Diputados
Brasília, DF

Seiior Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Exceiencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 dei 10 de
mayo de 1989, mediante el cuaI el Tribunal' Electoral
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de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Exeelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Encargado de Ne
gocios, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNALELECTORAL

Decreto n' 58
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus faeultades eonsti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elee
toral eonvoeó ai pueblo panamefio a eleeciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significá un enorme sacri
ficio econámico y una distracci6n de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5h de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el pais;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar dc una invitación dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tcsis dcl
fraude electoral, proclamada al mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy antelior a las
elecciones,

Que la relación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Direcci6n General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cucnta de la constante
sustracci6n de las boletas cn los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaci6n de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
. tuci6n Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo

electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos- para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordcna enviar a todos los Orga
nos de! Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
de! informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar e! ordcn constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente, - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N? 157, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Gonzaga Patriota
a participar de missão cultural no exterior,

A Cimara dos Deputados resolve:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art. l' Fica o Scnhor Deputado Gonzaga Patriota
autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação,

Justificação

O Senhor Dcputado Gonzaga Patriota .foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País c que essa ausência sej~ considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos,

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa. na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, 1" Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidentc; Edme Tavares, 2? Secretário (Relator); e
Carlos Colta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Gonzaga Patriota a participar de
missão cultural no exterior"'.

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade _
DD, Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um Encontro de Par
lamentares Latina..Americanos sobre a soberania c a
independência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para us dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16 de junho requeiro a V. Ex' que a mesma
seja enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa
n? 133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa 'da Soberania do Panamá,

Brasília. 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18 junho o Encontro
de Parlamentares Latino-Americanos pela Sobcrania
do Panamá, antes previsto para lO e li junho.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle. bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa"' na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II -programa proposto;
III - cópia do' Decreto n" 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto dc Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
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O programa contém informações sobre partida do
Brasil e retorno. não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
taç~io não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224·2569 ou 3l1-5733,

Cordial abraço. - Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n" 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mueho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adaptada por su persona, en
el apoyo solidario y dccisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independcncia de la' nación panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobiemo de los 
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá. mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA. Republicano y Liberal con
representaci6n en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarias brasilefios, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y II de junio. con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situaci6n de
oeupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente misiva. mc dcspi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado i7-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos.
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposiç[io de dados sobre a
situação do Canal.

Uh-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia ') (vide abai
xo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário dc Assembléia *) (vide abai
xo)

Uh-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
2üh - Encontro com autoridades civis c militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Acroporto da Cidade do

Pmlamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas: Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N" 196
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EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

SenOr Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n' 58 deI 10 de

'mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1989,

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Eleetoral a tomar esta decisión, están claramente ex

'puestas en el contenido de dicho Decreto,
Aprovecho Ia oportunidad para reiterar a Vuestra

Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración, - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989 '

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panameno a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

. Que estas elecciones ·fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y econômica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sàcri
ficio econ6mico y una distracci6n de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Qne, terminadas las votaciones a las 5.h de la tarde,
se prodnjeron hechos que aún persisten' y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en tedo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación deI tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude electoral, proclamada aI mundo por las autori-

.dades.norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones.

Que ·Ia relaci6n suscinta de esios hechos, se.gún se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral; de los coordinadores, inspectores electorales
y ·funcionarios responsables de la Direcci6n· General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras, y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracci6n de las· boletas en los recintos electorales,
eompra de votos por parte de los partidos políticos y,

, especialmente,.lafaltade actas y.otros dOCumentos que
··;haceu'absolutamente imposible ·la proclamaci6n de
. cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tuci6n· Política· y los Artículos 290' y 291' deI Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
'ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elecci6n popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
. nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refiere aquí lo' dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes·a preservar el orden constitucional
y legal de la Rep'ública.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de SeuS funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e ElIiot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao·
povo deste país, sendo contrário aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos· arts. 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estáo dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários· grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado (William
Rogers (que, por sinal, o Governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso Governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana,_ os constituin
tes abaixo assinados decidiram organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando: .

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') .a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de. "soberanias limitadas'" no' Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o Governo brasileiro faça.gesc
tões junto ao governo norte-americano no sentido de
suspender imediatamente as medidas de guerra econô
mica adotadas contra.o Panamá, de eliminar todos os
embargos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados
Unidos, bem como sustar O envio de tropas àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso Governo a soli
,darizar-se ~om o p'ovo panamenho ,através da prestação
de ajuda econômica;

6') .finalmente, apoiamos.o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos..

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.
Exm' Sr. Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cãmara dos Deputados
BrasílialDF (70160)

Honra-me comunicar a Vossa Excelência; estou au
sentando-me do País nos dias 16 a 22 do corrente, perío
do em que participarei de Congresso Panamenho.

Atenciosamente. -Deputado Gonzaga Patriota.

Sábado l' 6205

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 158, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Hilário Braun a par
ticipar de missão cnltural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Hilário Braun au

torizado a participar de missão cultural no Panamá a
partir de 16 de junho de 1989, Sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2', Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação. .

Justificação

O Senhor Deputado Hilário Braun foi convidado pela
Corlac - Companhia Riograndense de Laticínios e
Correlatos, para participar da verificação de incremento
do intercâmbio entre Brasil e Uruguai, a partir de 26
de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência daCâma
ra dos Deputados, bem como convite oficial, solicitando
licença para se ausentar do País'e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do art. l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro neSSe evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos:

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA'MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de.Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Hilário Braun a participar de missáo
cultural no exterior".

Sala das .Reuniões, 29 de junho de 1989. -- Paes
de Andrade" Presidente.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados'
Brasília-DF.

Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência, opor

tunidade 'comunico que estarei viajando ao Uruguai,
dia 26-6-89, por convocação da Corlac - Companhia
Riograndense de Laticínios e Correlatos, estatal do Es
tado do Rio Grande ao Sul, cujo objetivo é a verificação
de incremento do intercâmbio entre Brasil e Uruguai
e melhoria genética do ú:banho bovino-leiteiro, com
vistas ao aumento da produção de leite do Estado.
. 'Na convicção de sua é,ompreeIlsas;' é êerio de que

com esta justifICativa, estarei esclarecendo as minhas
faltas nos pr6XÍInosdia 26~ 27 e 28 dejunho,' reitero
àyossa Exce!êiíêia aS éxpre'ssões da mais e'1evada estima
e admiraçiio. . , , .

Atenciosainénte. - Hilário Braun.

. 'Porto Alegre, 21 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Hilário Braun
Câmara dós Deputados'
Brasília c:DF

Prezado Senhor,
A comitiva que irá ao Uruguai na próxima semana,

com o objetivo de adquirir vaquilhonas da raça holan
desa destinadas e repovoar o rebanho leiteiro do Rio
Grande, necessita da sua presença e integração durante
os dias 26, 27 e 28 de junho do corrente ano.

Certo de sua indispensável participação, antecipo
agradecimentos.

·Cordiais Saudações -Gabriel Steiner, Diretor-Pre
sidente da Corlac - Companhia Riograndense de Lati
cínios e Correlatos.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 159, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Depntado Jones Santos Neves
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve;
Art. 1" Fica o Senhor Deputado Jones Santos Ne

ves autorizado a participar de missão cultural em Gene
bra. Suíça. a partir de 26 de maio dc [989, sem ônus
para a Câmara dos Deputados, considerando-se esse
afastamento como de comparecimento efetivo.

Ar!. 20 Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Jones Santos Neves foi indicado
pela Confcderação Nacional da Indüstria (CNI) e da
Organiza~~o Internaciona[ dos Empregadores (OIE),
para parllclpar da 272' Reunião do Conselho dc Admi
nistração da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), em Genebra. Suíça, no pcríodo de 26 de maio
a 9 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial, solicitando
licença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considcrada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do ar!. 1" do Ato da Mesa n° 83178.

A presença do Deputado brasiléiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tens~io. razão peJa qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitm requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente. -Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira. I'! Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente. Edme Tavares, 2' Secretário (Relator). Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do Relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Jones Santos Neves a participar de mis
são cultural".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.
OF. IN. n" 50189

Brasília. 15 de junho de 1989

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - Gabinete da Presidência
70.160 - Brasília-DF

Senhor Presidente.
Através do OF. IN. n" 34/89, dei conhecimento a

esta Casa da necessidade de ausentar-me do País, no
período de 26 de maio a 9 de junho de 1989, a fim
de participar da 272" Reunião do Conselho de Adminis
tração da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). em Genebra -Suíça, na qualidade de represen
tante da Confederação Nacional da Indüstria (CNI) e
da Organização Internacional dos Empregadores
(OIE).

Tendo efetivamente participado das Reuniões e. in
clusive. sido eleito Vice-Presidente do Conselho Geral
da OIE (documentos anexos), parece-me que tal missão
enquadra-se perfeitamente nas disposições do Ato da
Mesa n" 133, de 24 de maio de 1989.

Assim, solicito a V. Ex' providências no sentido de
propor projeto de resolução a ser submetido ao Pieml
rio, nos termos da letra "f" do art. 1" do citado Ato,
para a competente autorização.

Cordialmente, - Jones Santos Neves.
Senor J. Santos Neves.
Vice-Presidente,
Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Cx. Postal n' 808,
Castelo Branco 139.
Cepo 29100 Vitória
Espírito Santo
(Brésil)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Estimado Senor Santos Neves:
Tengo el honor de poner en su conocimiento que

la 243" reunión de! Consejo de Administraciôn Se cele
brará en la Oficina [nternacional dei Trabajo, Ginebra,
dei jueves 1 de .íunio a las 15 horas aI sábado 3 de
junio de 1989. Antes de las sesiones plenarias, tendrán
lugar. a partir dei jueves 25 de mayo, las reuniones
de diferentes comisiones dei Consejo de Administra
ción, y los grupos se reunirán el jueves 1 de junio por
la manana. La sesión final de esta reunión se celebrará
ai terminar la 76' reunión de lá Conferencia Interna
cional dei Trabajo.

Para dar curso a la decisión tomada por el Consejo
de Administración en su ültima reunión de que el Con
seja se despida deI Sr. Francis Blanchard en una próxi
ma reunión, la Mesa deI Consejo de Administración
ha decidido que la ceremonia de despedida tenga lugar
en el día de apertura de la 243' reunión, el I de junio
de 1989, aproximadamente a las 16 horas 30, en cuya
ocasión se presentará también un retrato deI antiguo
Director General.

Adjuntos a la prescntc se servirá encontrar el progra
ma de rcunioncs y el orden deI día deI Consejo de
Administración. Me será grato enviarle los documentos
relativos a los diferentes puntos dei ordell, dei día, a
medida que vayan apareciendo.

Mucho estimaré que usted tenga a bien danne a cono
cer, lo antes que le sea posible, si podrá participar en
esta rcunión deI Consejo de Administración, así como
en las reuniones de las comisiones de las que es miem
bro. Es importante que su respuesta lIegue a mi poder
tan pronto como sea posible para que, de ser necesario,
pucda convocar en tiempo oportuno a um suplente.

Las Regias relativas ai pago de los gastos de viaje
a los miembros deI Consejo de Administración (edición
de marzo de 1980), de las que anteriormente le envié
un ejemplar, indican eu que condiciones los gastos de
viaje y estancia son sufragados por la Oficina Interna
cional deI Trabajo; me permito senar a su atención
el párrafo 30 de dichas RegIas que excluye el pago
por la Oficina de los gastos de viaje en el caso de los
miembros empleadores y trabajadores dei Consejo de
Administración que asistan a las reuniones deI Consejo
celebradas con ocasión de la ConferenciaI y que formen
parte de las delegaciones de sus países a la Conferencia,
en cuyo caso esos gastos están a cargo deI gobierno
iuteresado.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimo
nio de mi más atenta consideración. - Michel Hanse
nne, Director General.

PS. Se adjunta·también una nota relativa a los visados.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 160, de 1989

(pa Mesa)

Autoriza o Senhor Depntado Mendes Botelho a
participar de missão cultural no exterior.

A Cãmara dos Dcputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Mendes Botelho

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Cflmara
dos Deputados. considerando-se esse afastamento co·
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2:' Esta resoluç~\o entran-í em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Mendes Botelho foi convidado
pela Assenlbléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento. solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1" do Ato da Mesa n" 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importãncia para as atividades Icgislativas
do nobre parlamentar.

Julho de 1989

Destarte. nada se nos afigura que. possa obstar a pre
tensão. razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de ,junho de 1'189. - Paes de
Audrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião dc hoje, presentes os Senhores
Dcputados Paes de Andrade. Presidcnte; Inocêncio
Oliveira. 19 Vice-Presidcnte; Wilson Campos. 2' Vice
Presidente; Edmc Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta. 3' Secretário. apTOvou o parecer do rela
tor. favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Mendes Botelho a participar de
missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.
GPI007/89

Brasília, [4 de junho de 1989
Exm'! Sr.
Senador Nelson Carneiro
DD. Presidente do Congresso Nacional
Senado Federal
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' que me ausentarci do Brasil no

período de 16 a 21 do corrente. como integrante da
Comitiva parlametar que visitará o Panamá, a convite
do Governo daquele país, para verificar in loco as ques
tões políticas que envolvem seu povo no momento.

Por esse motivo, solicito a V. Ex' que releve minhas
faltas às Sessões do Congresso nesse período, recomen
dando as necessárias anotações pertinentes ao meu afas
tamento.

Esperando pelo habitual acolhimento, prevaleço-me
do ensejo para renovar a V. Ex' nosso apreço e admi
ração.

Atenciosamente. - Mendes Botelho.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Dcputado Paes de Andrade
DD. Presidentc da Càmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panam'l, convidando de
putados brasileiros a participar de um Encontro de Par
lamentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a
Independência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e II de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer õnus para a ülmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6. requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n"
133, de 24-5-89.

Oportunamente. cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prczado Companheiro(a); ,
Por motivo superior, a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má. antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação. se possível por
escrito. para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV-733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embai.xada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II -programa proposto;
III - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá:
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
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o programa contém informações sobre partida do
Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação oas
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
q::c a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para ontros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEALEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n9557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo ~ nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamena
y frente a la despiadada agresi6n de que es victima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América. .

Conocedores dei interés de 'reCibir de'primera mano'
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PALA, Republicano y Liberal con
representaci6n en la Asamblea Legislativa de' Panamá,
queremos hacer Ilegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilerros, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, Iasituación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises yen abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 18h - Aeroporto do G~I~ão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Omar

Torrijos.
10h- Visita à "Zona Canalera" e à proximidade.

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h-I' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

20h-Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
Civil panamenha (Plenário de ,;\ssembléia *) (vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encbntro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Cat6lica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N9196

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoI)

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Serror
Diputado Luiz Alfredo Salomão .
Camára.de los Diputados
Brasília, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigrrme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 dei 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de his Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribun~I
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decretô.

Aprovecho 1'1 oportuÍlidad para reiterar' a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. '- Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, a.i. .

REPÚBLICA DE PANAMÁ
1RIBUNAL ELECTüRAL

. Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
deI 7. de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de ;;us facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó ai pueblo panameiio a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de ~Iegir Presidente, Vicepresidente de la República,
LegIsladores, Representantes de Corregimientos y Con-
cejales; . ,

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panameiio la oportunidadde producii la renova
ci6n de sus principales órganos de gobierno denITo de
la legalidad y para demonstrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas Ias votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
hàn alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte,
rado por' la acci6n obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones. .

Que la relación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales
compra de votos por parte de los partidos políticos y:
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tuci6n Política y los Artículos 290 Y 291 deI Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar; todos los Orga
nos dei Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y.
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Sábado 19 6207
"

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
·driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista,que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schullz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causarido graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado WilIiam
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

19) a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanase dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

.2°) a agressão econõmica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3°) repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

59) da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com ó povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasílià '- DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 161, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza a Senhora Deputada Myriam Portella
a participar de missão cultural no exterior.

A Cãmara dos Deputados resolve:
Art. ·1' Fica a Senhora Deputada Myriam Portella

autorizada a participar de missão cultural no Panamá
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a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Jnstificação

A Senhora Deputada Myriam Portella foi convidada
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n" 83178.

A presença da deputada brasileira nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
da nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de.hojc, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, 1" Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao projeto de resolução que "autoriza
a Senhora Deputada Myriam Portella a participar de
missão cultural no exterior" .

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de Par
lamentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a
Independência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados,

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
Pais no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e·do Ato da Mesa n"
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Er para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá",

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa'do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má. antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
" - programa proposto;
IH - cópia do Decreto n" 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panam,L
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
a_tividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero

DIÁRXO DO CONGRESSONACIONAL (Seção I)

que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados,

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.
PRESIDENTE DE LA ASSEMBLEA

LEGISLATIVA
Panamá. 2 de junio de 1989

NOTA n° 557-DPAL·
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S,D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamefia
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera máno
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá;
queremos haeer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitaeión para que visiten
nuestro país en los dias 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas A,madas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Pauamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G, Carrizo M" Presidente.
PROGRAMA PRELIMINAR

(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeâo - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Omar

Torrijos.
!Oh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h - Almoço
15h -1* Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia') (vide abai
xo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia) (*) (vide
abaixo)

1'3h -Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - ElIeontro com autoridades civis c militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
C*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panam,;; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N" 196

EMBAlADA DE PANAMÁ

Brasl1ia, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excdencia el Seiíor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Julho de 1989

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n'! 58 dei lO de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mavo de 1989.

Las rázoncs, que llevaron a nuestro mlÍximo Tribunal
Elcctoral a tomar esta decisiôn. están claramente ex
puestas en oI contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportlmidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consider.ación. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocias, a. L

REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n9 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus faeultades eonsti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convoeó ai pueblo panamefio a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República.
Legisladores, Representantes de,Corregimientos y COR
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y cconómica que sufre
la República de Panamá con cl ánimo de brindar aI
pueblo panamcfio la oportunidad de producir la renova
ciôn de sus principales organos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la voluntad
de aetuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme saeri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor:

Que, terminadas las votaciones a las5:0fJ de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país:

Que el desarrollo normal de las eleeciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitaciân deltribunal e!cctMa!,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesb dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
clecciones.

Que la rclación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Eleetoral, de los eoordinadores, inspcctores electoralcs
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organizacit'ín Electoral. así como de las junta;.; cscru~
tadoras y procIamadoras dan cuenta de la constante
sustraccián de las boletas en .los recintos electmales,
compra de votos por :?arte de los partidos políticos .y.
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaciôo de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo '136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electora!, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las e!cccioncs, decreta:

Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mavo de 1989 co su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elccción popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Artículo Segundo: Se ordena enviar ti todos los Orga
nos dei Estado. Ejell:utivo. Legislatiyu y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispucsto, a fin
de que se promuevan las medida, cOll'titucionaies y
legales tendientes a pre!'.ervar (;1 nn.lcn conqitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiqaese. - Yulanda I'ulice de Ru
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlus Chen,
Magistrado Viceprcsidcntc. - Aurelio Correa Estrioi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.
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Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
.mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 é 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Colta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Osvaldo Sobrinho a participar de
missão cultural no exterior".

Sala daS Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.
OF. N' 040fil9 GDOS

Brasília-DF, 16 de junho de 1989

para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha,

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II - programa proposto;
IH - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cápia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEALEGISLA.TIVA

Panamá, 2 de junio de 1989

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a cónfirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - ,Visita ao Monnmento e homenagem a Ornar

Torrijos.
lDh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situaçãodo Canal.

13h-Almoço
15h - l' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

2Dh -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Püblica com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia *) (vide abai-
xo) -

13h-Almoço
14h3Dmin - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - RedaçãO ele documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:

NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D_ '

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adaptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nacián panameíia
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D" PA.LA, Republicano y Liberal con
representacián en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer negar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasileíios, una cordial invitaci6n para que visiten
nuestro país en los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocup,aci6n militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica qne deben regir las rela
ciones eritre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à pn:sente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da.República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro ti V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

JusÍiticação

O Senhor Deputâdo Osvaldo Sobrinho foiconvidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento; solicitando licença -para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importãncia para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos O anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos,

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre-
tário - Relator. . . .

A 'Sua Excelência
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos-Deputados
Nesta .

Senhor Presidente, .
Comunico a V. Ex' que me ausentarei do País 00

período de 16-6 a 19-6, à convite da Assembléia Legis
lativa do panamá, a fim de participar do Encontro de

. Parlamentares Latino-Americanos pela Soberania do
Panamá, sem ônus para esta Casa.

Nos termos regimentais e do Ato da Mesa n' 133/89,
rogo a V. Ex' que me considere cumprindo missão na
quele País.

Renovando Protestos de consideração e apreço, subs
crevo-me.

Atenciosamente. - Osvaldo Sobrinho.
B,rasília, 13 de junho de 1989

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de·seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams; , ,

Considerando'que as, medidas de guerra econôinica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra O Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional,. da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4" e5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pejos quais se assegnra
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia,' com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando 'que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni-o
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou aOrgani-
zação dos Estados Americanos; .

E considerando, finalmente, q'ue nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando: '

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental; ,

4") exigência de que (, governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de ,guerra econõmica
adotadas contra O Panamá;de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5") da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestaçãp
de ajuda econômica; .

69) finalmente) ápoiamos o cumprimento incond!cio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 162, de 1989 '

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Osvaldo Sobrinho
a participar de missão cnltoral no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Osvaldo Sobrinho

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art.. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
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CUT-Panamá; Colégio Nacional 'de Advogados
(OAB do Panamá): Sindicato de Jornalistas: Univer
sidade Nacional e Universidade Católica: Federação
de Estudantes do Panamá: Corte Panamenha: Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N·' 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia 01 Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Cámara de los Diputados
Brasília, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

.con el prop6sito de remitirle adjunto para su ilustrijdo
conocimiento, fotocopia deI Decreto n- 58 dei 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1989,

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, aj.

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionalcs y Icgales, considerando, que eI Tribunal Elec
toral convoc6 ai pucblo panameno a elecciones popu
lares a celebrarse el día 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y econámica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio eleetoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor:

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las clecciones fue alte
rado por la acci6n obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitaeión dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada aI mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elceciones.

Que la relación suscinta de estas heehos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organizaci6n Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustraeción de las bo1ctas eJi los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y.
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
haeen absolutamente imposible la proclamaeión de
cualquiera de los candidatos,

Que de co'nformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
eleetoral, el Tribunal Eleetoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta;

Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elee
ciones celebradas eI 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Artículo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

deI informe a que se refiere aqui lo dispuesto. a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Lnis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario GeneraL

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Thcodore Roosevelt, política agora reeneenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado. especialmente George Schultz
e Elliot Abrams:

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuÍzos ao
povo deste país. sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5" do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte:

Considera~do que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, como objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey:

Considerando que na atnal agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
ria-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos' credores da dívida externa);

Considerando que os ataqnes norte-americanos ao
Panamá violam expressam,ente a Carta das Nações Uni
das c o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva c omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panam,í,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas c dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países:

2") a agressão econômica c eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental:

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econàmica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão:

5(1) da mesma forma. instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econàmica;

6"') finahnente. apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos'.

Brasília. DF. 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 163, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza O Senhor Deputado Osmundo Rebouças
a participar de missão cultural no exterior,

Julho de 1989.

A Cllmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica O Senhor Deputado Osmundo Rebou

ças autorizado a participar de missão cultural no Pana
m" a partir de 16 de junho de 19S9, sem ônus para
a Câmara dos Deputados. considerando-se e~se afasta~

mento como de comparecimento efetivo.
Art. 2' Esta resolução entraní em vigor na data de

sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Osmundo Rebouças foi convi
dado pela Assembléia Legislativa do Panamá para parti
cipar do Encontro de Parlamentares Latino-America
nos pela Soberania do Panam;", a partir de 16 de junho
de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1" do Ato da Mesa n" 83178.

A presença do deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2" Vice
Presidente; Edme Tavares, 2" Secretário (Relator): e
Carlos Colta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao projeto de resolução que "autoriza
O Senhor Deputado Osmundo Rebouças a participar
de missão cultural no exterior",

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm'·'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá. convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da nação panamenha.

O encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para] 7 e ]8 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão. sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados,

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6. requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'·'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comnni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília. 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IVi733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
11 - programa proposto:
IH - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N? 164, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza a Senhora Deputada Raquel Capiheribe
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica a Senhora Deputada Raquel Capibe

ribe autorizada a participar de missão cultural no Pana
má a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para

a Câmar,! dos Deputados, considerando-se esse afasta
mento como de comparecimento efetivo,

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação. '

Justificação

A Senhora Deputada Raquel Capiberibe foi convi
dada pela Assembléia Legislativa do Panamá para parti
cipar do Encontro de Parlamentares Latino-America
nos pela Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho
de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa. ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178. .

A presença da deputada brasileira nesse evento será
'de grande importância para às atividades legislativas
, da nobre parlamentar.

. Destarte; nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão' pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla-

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson 'Campos,2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao projeto de resolução que "autoriza
a Senhora Deputada Raquel Capiberibe a participar
de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente. '

Brasília, 13 de junho de 1989

Com~niquese y Publiquese'. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Eslribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario GeneraL.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados'
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
, putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares,latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da nação panamenha.

O encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados,

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País ,no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V" Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Serror Díputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle'adjunto para 5u ilustrado
'conocimiento, fotocopia del.Decrero n' 58 del 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
'7 de mayo de 1989.

Las razones, que lIevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decísión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovécho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocias, aj.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL.ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989.

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989 '

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo'panamerro a eleccibnes popu
lares a celebrarse el día'? de mayo de 1989 a objeto
,de elegir Presidente; Vicepresidente de la' República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más 'aguda crisis fiscal y econ6mica que sufre
la República de Panamá con el ânimo de· brindar' ai
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la volnntad
de actuar dentro dei marco' de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
fício económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques delagresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos 'que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las eleccionesfue alte
rado porIa acción obstruccionista ,de muchos extran
jer05 lIamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin ,gozar de una invitaci6n dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude electoral, proclamada aI mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones.

Que la relación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organización'Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuerita de la constante
sustracción de las boletas en los recintos eleciorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proc!amación de
cualquiera de los candidatos.

Que de'confomlidad con el Artículo 136 de la,Consti
turión Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá peclarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones,celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
eri todos los nivelcs de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas. , ' •

Artículo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se' refiere aqui lo dispuesto, a fin
de ,que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el'orden constitucional
y legal de la República.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEALEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamefia
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobiemo de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos h,acer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitaci6rt para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 'de junio, con eI ánimo
de que palpom sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericllnas, quie
ne,<; ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presentemisiva, me despi-
do de usted, '

Atentamente. - Celso G. Carrizo·M., Presidente.

IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê
de Solidariedade e Defesa daSoberania do Panamá.

O programa contém informações sobre partida do
Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Luiz Alfredo Salomão.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
, Saída às 18h - Aeropó~to do Galeão - Encontro '
Sala VIP-VASP.

Chegada por volta das 22h -'hora local do Panamâ
Sábado 17-6 ,-

9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar
Torrijos.

IOh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade
das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
, 15h - l' Sessão de Audiência Pública com os líderes
óu representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *)(vide abai-
xo) ,

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2" Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembiéià *) (vide abai
xo)·

13h -Almoço
14h30min - Sessão conclusiva dos parlamentares la

tino-americanos - Redação de documento final.
2Gh - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhâ livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
C) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

'(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantcs do Panamá; Corte Panamcnha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N" 196
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mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle. bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV - 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
lI-programa proposto;
III - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia ~o Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 e 311-5733.

Cordial abraço. - Luiz Alfredo Salomão,

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
Nota n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y [a independencia de la nación panameiia
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la Repúb[ica de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la informacián real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D .. PA.LA. Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasileiios, una cordial invitación para que visiten
nuestro país [os días 10 y li de junio, COn el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fucrzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presenciá militar
en Panamá, ai margcn de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente misiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Omar

Torrijos.
lOh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situaçüo do Canal.

13b -Almoço
15h - I" SesSélo de Audiência Pública com os líderes

Ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plemírio da Assembléia (') (vide abai
xo)

20h -Jantar
Domin~n IH-6

':>h~2·' Sc~sáo d~ Audiência Pública com a sociedade
dvil panam~l1ha{Plenário de A"embléia (*) (vide abai
xo)

Dll - ithm)(:<l
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14h30min - Sessiio Conclusiva dos parlamentares
latino-americanos - Redação de documento final.

2Gb - Encontro com autoridades civis e militares.
Segunda-feira 19-6 Manh'l livre

Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do
Panamá

(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Naciona[ de Advogados

(OAB do Pananui); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Seiior
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Seiior Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n" 58 deI 10 de
mayo de 1989. mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta dccisión, cstán claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
considcración. Alexander Cuevas, Encargado dc
Negocios, aj.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n" 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales. considerando. que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panameiio a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores. Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas e[ccciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo dc brindar aI
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legaIidad y para demonstrar ai mundo la voluntad.
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
fício económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor:

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que jlún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrol1o normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros l1amados por fuerzas polítiças nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación deI tribunal electoraI,
cuyo evidente propósito era eI de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
eleccíoncs.

Que la relación suscinta de estos hechos, según se
desprende de [os informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores c1ectorales
y funcionarios responsables dc la Dirección General
de Organización Electoral, así como dc las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
suslracción de las boletas cu los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
espécialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposih[e la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de confonuidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 2'11 deI Codigo
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electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las eIecciones, decreta:

Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los aiveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Artículo Segundo: Se ordena enviar a todos los Órga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro·
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estrihi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 165, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Sílvio Abreu a parti
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Sílvio Abreu auto

rizado a participar de missão cultural no Panamá a partir
de 16 de junho de 198'1, sem ônus para a Ctimara dos
Deputados, considerando-se esse afastamento como de
comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Stlvio Abreu foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício á Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f; do art.
1" do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela quat apresentamos o anexo Projeto
dc Resolução para os efeitos requeridos,

Sala das Sessões, 29 dc junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, 1" Vice-Presidente; Wilson Gampos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2- Secretário (Relator); e
Carlos Cotta. 3' Secretário, aprovou O parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Sílvio Abreu a participar de missão
cultural no exterior".
. Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 15 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Atendendo ao apropriado convite, irei fazer parte

da comitiva de parlamentares brasileiros que visitará
o Panamá, no período de 16 a 19 do corrente mês.

Venho, conseqüentemente, à presença dc Vossa Ex
celência. conlunicar e requerer a competente licença
para ausentar-me do País no aludiclo período, bem como
postular o respectivo abono das faltas nas sesSÕes dos
dias citados. Renovando-lhe os prokstos de estima
e consideração.

Atenciosamente. - Sílvio Abre",_
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Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' SI.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente 'da'Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
.putados brasileiros a participar de um Encontro de Par
lamentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a
Independência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

.Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitivadirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania dei Panamá.

. Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a): .
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Sobérania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo aó companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV -733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à pr~sente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;

·11 -programa proposto; .
III - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá; . ,
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá,
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a,viagem aérea; traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecijIlentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 e 311-5733.

Cordial abraço. - Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEÁ. LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
Nota n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beueplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidaria y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamefia
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte del'gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer Ilegar a usted y a un grupo de parlameri
tarios brasilefios, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 yll de junio, con el'ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos'por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, qUie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraie a las principales

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente misiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão- Encontre.

Sala VIP-VASP.. .
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos. . ,
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia) (*)(vide
abaixo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia) (*) (vide
abaixo) .

13h - Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridadescivis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*)-- Entidades e·representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio. Nacional· de, Advogados

(OAB de. Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes d.o Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL'ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de' las elecciones
deI 7 de 'mayo de 1989 .

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que eI Tribunal Elec
tora! convocó ai pueblo panamefio a elecciones popu
lares a celebrarse eI dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con elánimo de brindar aI
pueblo panamefio la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad ypara demonstrar aI mundo' la voluntad
de aetuar. dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoralsignificó' un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado. de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarroIlo normalde las elecciones fue alte:
~ado poria acción obstruccionista de muchos extran
jeros ,[Iamados porfuázas políticas nacionales o forá
neas siri gozar de una invitación dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el,de avalar la tesis dei
fraude eleetoral, proclamada ai mundo por las autori
dades' norteamericanas desde fechà muy anterior a las
elecciones. '

Que Ia relación suscinta de estas hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
ElectoraI, de los coordinàdores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la. Dirección. Generàl

. de Organización ElectoraI, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan. cuenta de ,Ia constante
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sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la procIamación de
cua!quiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei, Codigo
eleetoral, el Tribunal Eleetoral podrá declarar, de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta;

Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Artículo Segundo: Se ordena enviar a todos los Órga
nos dei Estado, Ejeeutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Cousiderando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de urna insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reellcenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funCionários do De
píll'tamento de Estado, especialmente George Sehultz
eEIliotAbrams; , , .

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte,-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5" do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte; ,

Considerando que tais ações estão dirigid~s contra
os tratados Cartá - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cíonal, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
ria-assistente para América Latina de Estado WiIliam
Rogers (que" por sinal, o governo, brasileiro tem sob
contrato; para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que, os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e' o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

Econsiderando, finalmente, que nosso governo 'tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando: ' .

1') a defesa da legítima"soberania do Panamá cons
.titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3"). repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental; ,

4") exigência de que o governo brasileiro faça gestões
, junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar-
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gos e bloqueios de bens panameuhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5") da mesma forma. instamos noSSO governo a soli
darizar-se com o povo panamenho. através da prestaçáo
de ajuda econômica~

6") finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília. DF. 5 de abril de 1988.
E.P.BR. N" 196

Brasília. DF. 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Seiíor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília. DF

Seiíor Diputado:
Tengo el honar de dirigirme a Vuestra Excelencia.

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento. fotocopia deI Decreto n:' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panam:, declara la Nulidad de las Elccciones deI
7 de mayo de 1989.

Las ralOnes. que lIevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión. están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para rciterar a Vuestra
Excelencia. Ias seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. Alexander Cuevas. Encargado de
Negocios, aj.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 166, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Valdir Colatto a
participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Valdir Colatlo

autorizado a participar de missão cultural no Pana'"'1á
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Cãmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Ar!. 2' Esta resolução entraní em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Valdir Colatto foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma. apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
I' do Ato da Mesa n" 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões. 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa. na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira. 1" Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2" Secretário (Relator); e
Carlos Cotta. 3" Secretário, aprovou o parecer do rela
tor. favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
O Senhor Deputado Valdir Colatto a participar de
missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões. 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

BrasOia. 13 de junho de 1989
Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção T)

Senhor Presidente.
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um Encontro de Par
lamentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a
Independência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6. requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente. cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília. 7 de junho de 198\1
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembltia LCf,isl~tiva do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüéncia. rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação. se possível por
escrito. para melhor controle. bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV - 733). seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I -convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
Ir - programa proposto;
III - cópia do Decreto n" 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil c retorno. não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados. hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona. en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamciía
y frente a la despiadada agresión de que cs vietima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América. •

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de 10 que sucede
aetualmente en Panamá. mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D.• PA.LA. Republicano y Liberal con
rcpresentaeión en la Asamblea Legislativa de Panamá.
queremos hacer !legar a usted y a un grupo de parlamen
tarias brasilefios. una cordial invitacián para que visiten
nucstro país los días 10 y 11 de junio. con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno. la situaeión de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas. quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paise, y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva. me despi
do de usted,

Atentamente. -Celso G. Carrizo M., Presidente.

Julho de 1989

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6 - Saída às 18h - Aeroporto do
Galeão - Encontro Sala VIP-VASP.

Chegada por volta das 22h - hora Incal do Panamá
Sábado 17-6

9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar
Torrijos.

!Oh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade
das bases militares. com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h-2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

13h -Almoço
I4h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 - Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N" 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF. 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Cámara de los Diputados
Brasília, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propôsito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento. fotocopia deI Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las ramnes, que lIevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoml a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto_

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vucstra
Excelencia. Ias seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios. aj.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989.

Tribunal Electoml. en uso de sus facultades constitu
cionales y legales. considerando. que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panameiío a eleceiones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas eleccioncs fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y econômica que sufre
la Replíblica de Panam" con el ánimo de brindar aI
pueblo panameiío la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia. a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Que. terminadas las votaciones aJas 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los euales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;
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Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista' 'de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación deI tribunal electoral,
cuyo evidente prop9sito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones.

Que la re]ación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dancuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos;

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291" dei Codigo
Electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar ·de
oficio la nulidad de las elecciones, decreta:

Artículo Primero: Se declara la nulidad de 'las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados, en las mismas.

Artículo Segundo: Se árdena enviar a todos los Orga
nos dei Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refiere aqui 10 dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. -'- Aúrelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General. .

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panàmá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
. sendo vítima'de uma insidiosa campanha intervericio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reericenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionário~ do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e EIliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4. e 5' do Projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituiute; .

Considerando que tais 'ações estão dirigidas' contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do gov,erno dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, .o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa); .

Considenindo que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

DIÁRIO DO CONGRESSO.NACIONAL (Seção 1)

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros -países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressãÇ> a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto'que vise a impor
um sistema de "soberánias limitadas" no Hemisfério
Ocidental; . /

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas dê guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquelepaís-.
irmão;
. 5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli

darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica; .

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
, nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5de abril de 1988,

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 167, de 1989 .

(Da SI" Márcia Kubitschek)

Cria o Grúpo Parlamentar Brásil-União Sovié
tica.'

(À Mesa)

A Câmara d~s Deputados resolve:
Art. l' Fica' criado, como serviço de cooperação

interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil-União
Soviética.

Art. 2" O Grupo,Parlamentar reger-se-á por seus
Estatutos, aprovados pelos respectivos integrantes, cu
jas disposições não poderão contrariar quaisquer pres
crições legais ou regimentais em vigor.

Art. 3' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua apresentação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Jus.tificação

Nossa inici~tiva é em reconhecimento ao esforço do.
Presidente Mikhail Gorbachev em sua abertura demo
crática na União Soviética, que culmi~ou, recentemen
te,. com a eleição de· mais. de 2 mil deputados para
o Novo Parlamento Soviético. '

Brasil e União Soviética são dois grandes países 
as maiores dos seus continentes - que iniciam agora
uma nova era de relações culturais e cooperação na
área da tecnologia avançada.

Em que pese o rompimento das relações diplomá
tica~, durante muitos anos, entre Brasil e União Sovié
tica, a verdade é que a cultura russa nunca deixou de
estar presente entre nós, seja através de literatura, como
da música, e, indubitavelmente, com a sua força mar
cante no ballet, onde, sem os ensinamentos da Escola
Russa, pouco ou quase nada teríamos feito nesse setor.

Mas, se a União Soviética esteve sempre presente
ontem e hoje aqui no Brasil, é preciso, agora, que o
Brasil estejapresente hoje e amanhã na União Sovié-
tica. .
. Uma nova etapa se descortina para os dois grandes

países; seja no campo da cooperação espacial, como
da informática e computadores, com a troca de cien
tistas e especialistas na realização de atividades conjun
tas e desenvolvime'nto; seja na área do meio ambiente
com projetos específic03 para a Amazônia.

Brasil e União Soviética, cujas populações somadas
alcançam meio bilhão de pessoas, têm de pensar juntos
no amanhã dos dois países.

Os modernos laboratórios de pesquisa científica da
União Soviética e a tecnologia brasileira conquistada
na área de informática poderão; através da formação
de empresas mistas; propiciar um gránde avanço para
o mercado futuro dos dois países.

A assinátura, pelo Presidente Sarney, em sua recente
visita à União Soviética, da Declaração dos Princípios
da Interação em Prol da Paz e Cooperação Interna
cional, documento este assinado apenas por quatro paí
ses, entre eles o Brasil, diz bem do interesse qu.e tem
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a União Soviética em unir as nossas tecnologias e cultuo.
ras em prol do progresso em comum.

O Grupo Parlamentar Brasil-União Soviética tem ca
racterísticas idênticas àqueles que já existem, com gran

.de proveito para os países que deles participam, em
decorrência de grupos criados com iguais obje!ivos e
voltados para as mesmas finalidades: desenvolvere apri
morar. as.relações culturais e econômicas de povos que
se alinham em princípios e tradições.

O Congresso Nacional, integrado pela representação
mais autêntica e legítima do povo brasileiro, deve ditar'
as normas da política internacional de nosso País, volta
das sempre em favor dos interesses maiores, jamais
a serviço de preocupações subalternas e imediatamente,
embasando assim o arcabouço de nossa imagem, bom
e válido para ontem, hoje' e para amanhã.
.' Brasília, 26 de junho de 1989. - Márcia Kubitschek,
Deputada Federal. .

SUBSÍDIO ANEXADO
PELA AUTORA

ATA DE FUNDAÇÃO DO
GRUPO PARLAMENTAR

BRASIL-UNIÃO SOVIÉTICA

Aos dias do mês de do ano de mil noven-
centos e oitenta e nove, às horas, na sala da Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
do Brasil, compareceram os integrantes do Congresso
Nacional infra-assinados, presnetes com o fim específico
de constituírem o Grupo Parlamentar Brasil-União So-
viética, que objetiva essencialmente: .

I - promover o intercâmbio de experiência parla
mentar entre o Congresso Nacional do Brasil e o Con
gresso do Povo da União Soviética;

II :- aprofundar o estudo, o conhecimento e a
preservaçáo das fontes culturais dos dois países;

III~ Incentivar as relações científicas, .tecnol6gicas
e comerciais de interesse comum,

Até a elaboração e aprovação dos Estatutos da nova
entidade é designada, pelos presentes e esta Assembléia
de Constituição, uma Comissão Executiva, assim com
posta:

Presidente: Deputada Márcia Kubitschek; l' Vice
Presidente: Senador José Fogaça; 2' Vice-Presidente:
Deputado Francisco Benjamim; Secretário-Geral:
Adolfo Oliveira; l' Secretário: Senador Marcondes Ga
delha; 2· Secretário: Deputado Antonio Mariz; l' Te
soureiro: Deputado Mauro Campos; 2. Tesoureiro De
putado Bocayuva Cunha;

Diretor de Relações Parlamentares: Deputado Mar
celo Cordeiro; Diretor de Assuntos Científiocs, Tecno
lógicos e Comerciais; Deputado Roberto Freire; Dire
tor de Assuntos Culturais e Hist6ricos: Deputado Antô'
nio Carlos Konc!er Reis, o qual nomeará um Secretário
Executivo integrante do quadro de servidores da Secre
tária da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
e que terá a seu cargo elaborar o anteprojeto de Esta
tutos a ser submetido à pr6xima assembléia do Grupo
Parlamentar, ficando expressamente autorizada a prati
car todos os atos necessários ao cumprimento dos obje
tivos da instituição. E por estarem assim acordados to
dos os presentes, foi lavrada a presente Ata, que vai
assinada 'por todos e ratificada pelo Presidente da As
sembléia, Deputada Marcia Kubitschek.

RELAÇÃO DE DEPUTADOS

Márcia Kubitschek - Daso Coimbra - Délio Braz
-'- Bocayuva Cunha - Benedita da Silva - Leopoldo
Bessone - Afrísio Vieira Lima - Amaury Müller 
Airton Sandoval - Djenal Gonçalves - Moema São
Thiago - Antônio Ueno - João de Deus Antunes
- Maurício Fruet - Virgílio' Guimarães - Marcelo
Cordeiro - Messias G6is - Luiz Viana Neto - Abigail
Feitosa - Paulo Pimentel - Melo Freire - Maun1io
Ferreira Lima - Aloysio Chaves -Francisco Benja
mim - Tarzan de Castro - Matheus Iensen - Ervin
Bonkoski'- Adolfo Oliveira - Marcos Formiga 
Antônio Carlos Konder Reis - Márcio Braga - Anto
nio' Câmara - Erioc Vieira - Beth Azize - Leur
Lomanto - Haroldo Sab6ia - Roberto Freire - Mau'
ro Campos - Jesus Tajra - José Maurício"':'" Mello
Reis - Antônio Mariz.
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SENADORES

Edison Lobão - Marco Maciel- Nelson Wedekin
- Saldanha Derzi - João Lobo - Mário Maia 
Moisés Abrão - José Fogaça - Leite Chaves - Afon
so Arinos - Marcondes Gadelha - Humberto Lucena
- Luiz Viana.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 170, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza O Senhor Deputado' Firmo de Castro
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica O Senhor Deputado Firmo de Castro

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Ar!. 2'.' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificaçâo

O Senhor Deputado Firmo de Castro foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pcla
Soberania do Panamá. a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma. apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados. bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missáo
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
I' do Ato da Mesa n" 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensáo, razáo pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões. 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa. na reuniáo de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares. 2' Secretário (Relator); e
Carlos Colta. 3" Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
O Senhor Deputado Firmo de Castro a participar de
missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, l4 de junho de 1989
Exm9 Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Para fins de registro pelo Departamento de Pessoal

e todos efeitos legais e regimentais. comunico à V. Ex'.
que estarei integrando Grupo Parlamentar que viajará,
para O Panamá. à convite oficial do seu Governo. nos
dias l6 a 19 do corrente mês.

Atenciosamente. - Deputado Firmo de Castro.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um Encontro de Par
lamentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a
Independência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n"
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da eo
llÚtiva dirigir-se-á a V. Ex' para a eompetente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conscqüência. rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinetc (Anexo IV -733). seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
JI - programa proposto;
JIT - cópia do Decreto n" 58 do Tribunal Eleitoral

da Repúbliea do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea. translados, hospedagem e alimen
tação não representarão Ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos. encareço que me proeu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n" 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomáo:
Hemos visto com mucllo beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamerieanista adaptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa. por
la soberanía y la independencia de la nación panameiía
y frente a la despiadada agresión de que es vietima
la República de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá. mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D.. PA.LA. Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá.
queremos hacer Ilegar a usted y a un grupo de parlamen
larios brasileiíos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 1i de junio, con el ânimo
de que palpen sobre el propio terreno. Ia situación de
oeupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de L'as Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abicrto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la aeogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidcnte.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
'.Ih - Visita ao Monumento e homenagem a Omar

Torrijos.

Julho de 1989,

IOh - Visita li. "Zona Canalera" e à proximidade
das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h - l' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil pauamenha (Plenário da Assembléia*) (vide abai
xo)

20h -Jantar
Domingo 18-6 - 9h - 2' Sessão de Audiência Pública
com a sociedade civil panamenha (Plenário de Assem
bléia') (vide abaixo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha: Forças
de Defesa; empresariado nacional.

E.P. BR. N" 196
Embajada de Panamá

Brasília, DF. l2 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Setior
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Seiíor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Exceleneia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n' 58 dei lO de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7demayode 1989.

Las razenes, que Ilevaron anuestro m,íximo Tribunal
Eleetoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas cn el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excclencia. Ias seguridades de mi más alta y distinguida
considerae-idn. - Alexander Cucvas, Encargado de
Negocias. a.i.

REPÚBUCA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el eual se declara la nulidad de las eleceiones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando. que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panametio a elecciones popn
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de clegir Presidente, Vicepresidente de la República.
Legisladores, Representantes dc Corrcgimicntos y Con
ce.iales;

Que estas elecciones fnemn organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y ceonómica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panameiío la oportnnidad de pmducir la renova
ción de sus principalcs órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demostrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significá un enorme sacri
ficio econámico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Oue el desarrollo normal de las clecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros Ilamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones.
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Que la relación susciÍlta de estas hechos, según se
desprende de los infonnes recibidospor el Tribunal
Electóral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección. General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los -recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas yotros documentos qlle
hacen absolutamente impósible la proc!amación de
cualquiera de los candidatos.'

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República,

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá e'itá
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de T1]eodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;
. Considerando que tais ações estão .dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se·assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamenteo grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
ria-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro. tem sob
contrato, para representar n"ossos interesses junto aos·
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a OrgaIÚ
zação dos Estados Americanos;

E cçmsiderando, finalmente, que nosso·governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e ·dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica

. adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas. àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica; .

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 171, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza O Senhor Deputado Ivo Mainardi a par
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Ivo Mainardi auto

rizado a participar de missão cultural no Panamá a partir
de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara dos
Deputados, considerando-se esse afastamento como de
comparecimento efetivo. .

Art. 2~ Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Ivo Mainardi foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Càrna
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83/78.
. A presença do Deputado brasileiro nesse evento será

de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989.. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de' Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos; 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do.rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Ivo Mainardi a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de .1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 16 de junho de 1989
Of. n' 1.343/89
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dosDeputados
Nesta

Senhor Presid~ríte,
Tenho a' grata satisfação em cumprimentá-lo, na

oportunidade em que, comunico a Vossa Excelência,
que estarei ausente do País, 'nos dias 16, 17, 18 e 19
de junho do corrente, em virtude de visita ao Parla
mento Panamenho.

Sem mais para o momento renovo a Vossa Excelência
os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente. -Deputado Ivo Mainardi.

Sábadil l' 6217

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, 'foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-innão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no 'dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos úõnnos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.'

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV -733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I -convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
ll.,-pÍograma proposto;
111 - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de fundação do Comitê de

Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém infonnações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados. .

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal· y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa.causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panameiia
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de priniera mano
toda la informacián real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P:R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y-a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que 'palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Annadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incremernado su presencia militar
j;n Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
ii'uestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.
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Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M.. Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a amar

Torrijos.
lOh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência' Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vidc abai
xo)

2O!J -Jantar
Domingo 18-6

9h -2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenãrio da Assembléia *) (vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 - ~anhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N-196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camâra de los Deputados
Brasília; DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de rcmitirlc adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 dei 10 de
mayo de 1989, mediante el cual cl Tribunal E\ectoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1yo9.

Las razones, que nevaroo a nuesiro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta <;lecisi6n, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
cçmsideración. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, aj.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989.

EI Trihunal Electoral. en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando. que el Tribunal Elec
toral convocó ai pueblo panamcno a eleccioncs popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la Rcpública.
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panamclÍo la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales 6rganos de gobierno dentro de
la 1cgalidad y para demonstrar ai mundo la voluntâd
de actuar dentro dcl marco de la democracia. a pesar
de que el ejercicio <Jolcctoral significó un enorme sacri-
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ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde.
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por· la acción obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitaci6n deI tribunal electoral.
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude clectoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muv anterior a las
elecciones; -

Que la relación suscinta de estos hechos. scgún sc
desprcndc de los informcs rccibidos por el Tribnnal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organizaci6n Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracci6n de las bo letas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos;

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tuci6n Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
Electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de
oficio la nulidad de las elecciones. decreta:

Artículo Primero: Se-declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
prcvistos para scr proclamados cn las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado. Ejecutivo. Legislativo y Judicial. copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constituciona1cs y
legales tendientcs a preservar el orden constitucional
y legal de la Re.pública.

Comuniquese y publiquese. - Yolanda Pulicede Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considenindo que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado. especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos c de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5' do Projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como. visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
pnblicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street. como
a banca de advogados Arnold and Portcr. do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado WilIiam
Rogers (que•.por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato. para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;
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E considerando. Iinalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa. e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana. os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá.
manifestando:

n a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos intcrnos de outros países:

2") a agressão econômica c cventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3") repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá. de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos. bem como sustar o envio de tropas àquele país-
irmão; •

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6") finalmente. apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 172, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Jesualdo Cavalcanti
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolvc:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Jesualdo Caval

canti autorizado a participar de missão cultural no Pana
má a partir de 16 de junho de 1989. sem ônus para
a Câmara dos Deputados, considerando-se esse afasta
mento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Depntado Jesualdo Cavalcanti foi convi
dado pela Assembléia Legislativa do Panamá para parti
cipar do Encontro de Parlamentares Latino-America
nos pela Soberania do Panamá. a partir de 16 de junho
de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do Pais e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte. nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa. na reunião de hoje. presentcs os Senhores
Deputados Paes de Andrade. Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos. 2' Vice
Presidente; Edme Tavares. 2' Secretário e Carlos Cotta.
3- Secretário, aprovou o parecer do relator, favorável
ao Projeto de Resolução que "antoriza o Senhor Depu
tado Jesualdo Cavalcanti a participar de missão cultural
no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília. 16 de junho de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cámara dos Deputados

Senhor Presidente.
Solicito a V. Ex'. nos termos regimentais. autorização

para efetuar viagem ao Panamá, para participar do En-



Julho de 1989

contro de Parlamentares Latino-americanos, a convite
do Parlamento Panamenho, no período de 16 a 20 de
junho.de 1989, sem ônus para a Câmara dos Dep~tados.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' pro
testos de elevada estima e consideração. - Deputado
Jesualdo Cavalcanti.

Brasília, 13 de juuho de 1989
Exm'
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Dep,!tados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo, à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para .os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16 de junho, requeiro a V. Ex' que à mesma
seja enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa
n' 133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18 de junho o Encontro
de Parlamentares Latino-Americanos pela Soberania
do Panamá, antes previsto para 10 e 11 de junho.

Em conseqüência, rogo ao 'companheiro (a) quere
: confirme sua participação na delegação, se possível por
"escrito, para melhor controle, bem conio envie ao meu
gabinete (Anexo IV - 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II - programa proposto;
III - cópia do Decreto n" 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá; "
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê'

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão t1nus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos. encareço que meprocu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá:, 2 de junio de 1989
NOTA n" 557·DPAL
Diputado
Luiz Salomâo
Presidente dei Comitê
de Solidaridad corl I'anama
ESD

Estimado Diputado Salolll:io:
Hemos vistÓf~m mucll<1 llcncphkito h\ actitud verti

cal y latinoame~~anisla adoptada por su pcrsona, en
el apoyo solidario y dccisivo a nllcstra justa causa, por
la soberania y la indcpcndcncia dc la naci<\n panameiia
y frente a la despiadada ugresiôn de que es victima
la República dc I'allmmí ptlr parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conoccdores dei interés dc redbir de primem mano
toda la informaciôn rcal y fidedigml de lo que sucede
actualmcnte en Panallul, mis colegus miembros de los
Partidos PRD, PA.LA, Republicano y Liberal coÍ1 re
presentad<\n en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer IIcgur u ustcd y a un grupo de parlamen
tarios brasileiios, una eordial invitad6n para que visiten
nuestro pais los dius 10 Y 11 de junio, con el ánimo
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de que palpen sobre el propio terreno, la situaci6n de
ocupaci6n militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales" entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que d«ben regir las rela-
ciones entre los Estados. '

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sex.ta-feira -16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora loca[ do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos. .
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dad()s sobre a
situação do Canal. "

13h-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da AsseJ71bléia *) (vide abai
xo)

20h-Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (P[enáriode Assembléiá *) (vide abai
xo)

13h -, Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontró com autoridades civis e militares.

Segunda'feira 19-6 - Manhã livre
Fim de tarde "......c Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio' Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estndantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
EPB. No 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília; DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado leuiz Alfredo Salomão
Camára de los Disputados
Brasília, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el prop6sito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual ei Tribunal ElectoraI
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las mzones, que Ilevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho Ia oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideraci6n. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, a.i. '

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cuai se declara la nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades ~onsti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó ai pueblo panameiio a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elégir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;
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Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y econômica que sufre.
la República de Panamá con elo ánimo de brindar ai
pueblo panameiio [a oportunidad de producir la renova
ciôn de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demostrar. aI mundo la voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio elecloral significó un enorme sacri
ficioeconómico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acciôn obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitaci6n deI tribnnal electoral,
cuyo evidente prop6sito era el de, avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada aI mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones; -

Que la relaci6n suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así c,omo de las juntas escru-.
tadoras y proclamadoras dan cuenta dc la constante
sustracci6n de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y.
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaci6n de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti"
tución Política y los Artículos 290 y 291 deI Codigo
Electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de
oficio la nulidad de las elecciones, decreta:

Artículo primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su·totalidad
en todos los niveles de los cargos a elecci6n popular
previstos para ser proclamados 'en las mismas.

Artículo segundo: Se ordena enviar a todos los Orga·
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refiere aquí lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y publiquese. - Yolanda Police de Ro·
driguez, Magistrada Presidente - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal- Carlos A. Bouilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

COInitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania·do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George 'Schultz
e Elliot Abrams;

Consiàerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
~onsagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Constituição,
Já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Cartes-Torrijos, pelos quais se assegura a
entrega do c;anal d.o Panamá à soberania '.'anamenWi,
bem como, vlsam a lmpor um programa de hberàlização
forçada de sua economia, com O objetivo de converter
o Panamá,<,;m "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;'

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram,se vários grupos privados,
·viuculados ao sistem~ bancário de WaIl Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá-
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rio-assistente para América Latina de E.stado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileIro tem sob
contrato, para representar nossos mteresses Junto aos
bancos credores. da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americ~nos a?
Panamá violam expressamente a Carta das Naçoes Um
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Orgam
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase .co~i

vente, frente à agressão norte-amenca?a, os constItu~n:

tes abaixo assinados decidimos orgamzar: um Comlte
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do P~namá.cons
titui a defesa da soberania de todas as naçoes latmo-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros país~~;

2'··) a agressão econômica e eventua!lI!cnte 1I!i1ltar ao
Panamá é uma agressão a toda a Amenca Latma;

3') repulsa em relação a todo projc~? quc vise im??r
um sistema de "soberanias limitadas no Hemlsfeno
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-amerieano no sentido de sU,sp~n

der imediatamente as medidas de guerra economlca
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens pana~enhos nos F;stados U~i

dos, bem como sustar o enVIO de tropas aquele pms
irmão; .

StJ) da mesma forma, instamos nosso ~overno a SO~l

darizar-se com o povo panamenho, atraves da prestaçao
de ajuda econômica; . . .

60) finalmente, apoiamos o cumprimento mcondlclo
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 173, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Joaquim Sucena a
participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art I" Fica o Senhor Deputado Joaquim Sucena

autori~ado a participar de missão cultural no Pa,namá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Camara
dos Deputados. considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2" Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Joaquim Sucena foi conv~dado

pela Assemhléia Legislativa do Pa?amá para parlIclpar
do Encontro de Parlamentares Latmo-Amencanos pela
Sobcrania do Panamá, a partir de 1.6 de junho de 1989.

Dessa forma. apresenta ofício à Presidência da C~{ma

ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento. solicitando licença para se aus~nt~r

do País e que essa ausencia seja considerada illlssao
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1." do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasilei~n:nesse eve~to ~erá

de grande importllncia para as atIVIdades leglslallvas
do nohre parlamentar_

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão. razüo pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos..

Sala das Sessões, de de 1989. - Pae~ ~e

Andrade. Presidente - Edme Tavares, 2" Secretario
-Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Depulados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, I" Vice-Presidente; Wilson Campos. 2" Vice
Presidente; Edme Tavares, 2" Secretário (relator) e Car
lo..; Cntta. J' Secretario. aprovou o parecer do relator,
fa;·onivell.O Projetü de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado .Joaquim Sucena a participar de missão
cultural no exterior"

Sala das Reunir;es, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

GABINETE DO DEPUTADO JOAQUIM SUCENA

Brasília, 15 de junho de 1989
OF/MT/022/89
Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
MO. Presidente da
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do

País no período de 16/6 a 1916 à convite da Assembléia
Legislativa do Panamá. a fim de participar do Encontro
de Parlamentares Latino-americanos pela Soberania do
Panamá, sem ônus para esta Casa.

Nos Termos Regimentais e do Ato (Ia Mesa n" 133/89,
rogo a Vossa Excelência. que me considere cumprindo
missão naquele País. .

Aproveite o ensejo para externar protestos de estIma
e apreço.

Atenciosamente, Joaquim Sucena, Deputado Federal
PTB/MT.

Brasília, 13 de junho dé 1989
Exml

'

Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando dc
putados brasileiros a participar de um encontro de ~arla

mentares latino-americanos sobre a soberanIa e a Inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e II de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa O"

133. de 24-5-89.
Oportunamente, cada parlamentar integrante da c~

mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comum
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1.989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao eompanheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação, se pOssível por
escrito. para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV-733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha:

Anexo à presente os seguintes documentos:
1-convite da Asscmb1éia Legislativa do Panamá:
li - programa proposto:
TIl - cópia do Decreto n" 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;. _ ..
IV - cópia do Manifesto de Fundaçao do Comlte

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno. mio havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade dI) Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônns para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos. encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n" 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão: ., .. .
Hemos visto com mucho beneplaelto la actltud verll

cal y latinoamerieanista adoptada por su persona, en

el apoyo solidario y decisivo a nuestra ju~~a causa, P?r
la soberanía y la independencia de la naClOn pan~m~na

y frente a la despiadada agresión de qu~ es vlctlma
la República de Panamá por parte deI goblerno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal co;,
representación en la Asamblea Lcgislativa de Panama,
queremos hacer llegar a us~ed'y a.un g;upo de parl~.~en

tarios brasilenos, una cordIal mVltaclon para que '.lSlten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, CO? el a;,'mo
de que palpcn sobre el propio ter:eno, la sJlU~ClOn de
ocupación militar a que estamos slendo s~metldos p.or
parte de Las Fuerzas Armadas Nortcamenca~as,9U1e
nes ilegalmente han incrementado su presencIa mdJlar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales .entre
nuestros dos paises yen abierto ultraje a las pnnclpales
normas de convivencia pacifica que deben regn las rela-
ciones entre los Estados. .

Espcrando la acogida a la presente misiva, me despI
do de usted,

Atentamente, - Celso G. Carrizo·M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira 16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP,
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos.
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h -Almoço
15h - l' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia) (*) (vide
abaixo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de AssembléIa) (*) (vide
abaixo)

13h -Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento fin aI.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 1.9-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades c representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá: Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 1.96

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasilia, DF, 12 de mayo de 1.989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Disputados
BrasI1ia. DF

Senor Diputado: .
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Ex~elencla,

con e1 propósito de remitir1e adjunto para su l1ustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal ~lectoraJ

de Panamá declara la Nulidad de las ElecclOnes dei
7 de mayo de 1989.

Las razones. que lIevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad p~ra ,reiterar ~ :ues:ra
Excelencia, las seguridades de ml mas alta y dlstmgUlda
consideración. Alexander Cuevas. Encargado de
Negocios, a.i.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL '

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

El Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales; considerando: que el Tribunal Elec
toral convocó ai pueblo panarneiio a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con-
cejales; ,

Que estas elecciones fueron organizadas en media
-Oelá-más aguda crisis_fisçal y económica que sufre

la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panameiio la oportunidad de producir la renova-'
ci6n de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad, y para demostrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar

, de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio econ6mico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se _produjeron hechos que aún persisten y los cuales

,han alterado de manera significativa el resultado finar
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acci6n obstruccionista de muchos' extran
jeros lIamados por, fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitaci6n dei tribunal electoral,
cuyo evidente prop6sito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones;

Que la relaci6n suscinta de' estos hechos, según se
desprende de losinfonnes reCibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables dela Direcci6n General
de Organizaci6n Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constanté
sustracci6n de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
espeCialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente lmposible la proclamaci6n de
cualquiera dé los candidatos.

Que de conforrnidad COn el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
Electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de
oficio la nulidad de las elecciones, decreta:

Artículo primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989' en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elecci6n popular
previstos.para ser proclamados en las mismas.

Artículo segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos de! Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aquílo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas coustituciona!es y
legales tendientes a preservar el orden constitucio)lal
y legal de la República.

Comuniquese y publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. -,Aurelio Correa Estribi;
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre-
tario General. .

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de urna insidiosa campanha intervencio"
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick".
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte~americano

contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo coIÍtrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas;
consagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Cons\ituição, ,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;; , '""O,,' ,_ - '''~"

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Cartes-Torrijos, pelos quais se assegu'ra a
entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha;
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre' comércio", como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na-
cional, Norman Bailey; ,

Considerando que na' atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
.rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo. brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi-
zação dos 'Estados Americanos; ,

E' considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado urna política passiva e omissa, e quase coni,
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e 'de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da'legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da ·soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4·) exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminartodos os embar

,gos e·bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
.irmão; .

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') ,finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 174, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Jofran Frejat a par,
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Jofran Frejat auto

rizado a participar de missão cultural no Panamá a partir
de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara dos
Deputados, considerando-se esse afastamento corno de '
comparecimento efetivo. '

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Jofran Frejat foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1· do Ato da Mesa n' 83178. '

,A presença do Deputado brê-sileiro ness!, evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sábado 1· 6221
"

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
AIidrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário -;- Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Ándrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Colta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao projeto de resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Jofran Frejat a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões,' 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.
Ofício n. 31189 - GAb. 321

Brasília, 15 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Venho à presença de V. Ex' para comunicar que,

atendendo a convite da Embaixada da República do
Panamá, estarei' ausente do Brasil nos dias 16, 17, 18

'e 19 do corrente, participando do Encontro de Parla-
mentares Latino-americanos pela Soberania do Pana-
má. .

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex'
protestos de elevada estima e consideração. - Jorran
Frejat, Deputado Federal.

Brasl1ia, 13 de junho de 1989
Exm'
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta '

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual-
quer Ônus para a Cãmara dos Deputados. .

Tendo em vista que a delegação brasileira' sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos tennos da le.tra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
-Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar·
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasl1ia, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
)1- programa proposto; ,
UI - cópia do Decreto n.-58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém infonnações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.
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PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E,S,D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestm justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidcdigna de ]0 que sucede
actualmentc en Panam,i, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D" PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer lIegar a usted y a un grupo de parlamen
tarias brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ânimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación dc
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas. quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá. aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados,

Esperando la acogida a la presente missiva. me despi
do de nsted.

Atentamente, - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira 16-6
Saída às 18h ~ Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento c homenagem a Omar

Torrijos.
IOh - Visita à "Zona Canalcra" e à proximidade

das bases militares. com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

I3h-Almoço
15h - l' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia) (*) (vide
abaixo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia)(*) (vide
abaixo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
C*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá): Sindicato de Jornalistas: Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília. DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia eI Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Disputados
Brasília, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia.

con el propósito de rcmitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989,

Las razones, que lIevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión. están claramente ex
pucstas cn el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la opmtunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia. las seguridades de mi más alta y distinguida
considcración, - Alexander Cuevas, Encargado de
Negodos, a. i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58.
de 10 de mayo de 1989

Por el cuai se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

El Tribunal Electoral. en uso de sus facultades consti
tucionales y legales. considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panameiío a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de ~Iegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Le.glsladores. Representantes de Corregimientos y Con
ceJales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pucblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demostrar aI mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia. a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde.
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que eI desarrollo normal de las elccciooes fuc alte
rado por la acción obstruccionista de mucbos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación dei tribunal electoral,
cuyo evidente proprlsito era el de avalar la tcsis deI
fraude electoral, proclamada aI mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones;

Que la relación suscinta de estas hechos. scgún se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral. de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organizaciún Electoml, así como de las juntas escru
tadoras y prpclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales.
comp~a de votos por parte de los partidos políticos Y.
espeCialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 deI Codigo
electoral. el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones. decreta:

Artículo primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en t?dos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados eo las mismas.

Artículo segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos dei Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI mforme a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se ~romuevan las medidas constitucionales y
legales tendlentes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente - Luis Carlos Cl1en,
Magistrado Vicepresidente - Anrelio Correa Estribi
Magistrado Vocal - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre~
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
s~ndo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
msta. que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
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de T.heodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
PresIdcnte Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuizos ao
povo deste país. sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional. da autodetermina
ção dos P?VOs e de convivência entre nações civilizadas,
~?nsagraoas nos arts, 4" e 5' do projeto de Constituição,
Ja aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter-Torrijos, pelos quais se assegura a
entrega do <;anal d;> Panamá à soberania panamenha,
bem como. VIsam a Impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional. Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
E:UA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados.
Vinculados ao sistema bancário de Wall Street. como
a banca de advogados Arnold and Porter. do ex-secretá
rio-assistentc para América Latina de Estado WiIliam
Rogers (que, por sinal. o governo brasileiro tcm sob
contrato. para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente II Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá
manifestando: '

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui, a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mencanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2") a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;
, 4") exigência de que o governo brasileiro faça gestões
Junt? ao ~overno norte-americano no sentido de suspen
der Imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá. de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
?os: bem como sustar o envio de tropas àquele país
lrmao;

5:) da mesma forma. instamos nosso governo a soli
danzar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6") finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N- 175, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado José Carlos Sabóia
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Ar!. l' Fica o Senhor Deputado José Carlos Sabóia

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989. sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Ar!. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Jnstificação

O Senhor Deputado José Carlos Sabóia foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra-
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mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.; ,

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado José Carlos Sabóia a participar de mis
são cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 15 de junho de 1989

Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade'
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa

Excelência que estarei ausente do País nos dias 16,
17, 18 e 19 de junho corrente, em virtude de visita
ao Parlamento Panamenho,

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Sabóia.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo â presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde-
pendência da Nação pa~amenha, ..

O encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital dáquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16·6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89,

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V_Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

. Brasília, 7 de junho 'de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá açliou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
·mentarfs Latino-Americanos· pela Soberania doPana
má, anies previsto para 10 e 11-6.

Em 'conseqüência, rogo ao companheiro. (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II - programa proposto;
III - c6pia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - c6pia do Manifesto de Fundação do' Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.'
O programa contém informações sobre partida do'

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

que a viagem aérea, traslados, hospedagem e alinien
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para o~tros esclarecimentos, encareço que me procu-
re nos telefones: 224'2569 ou 311-5733. .. ,,'

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PREsrimNTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa,por
la soberanía y la independencia de la naci6n panamena
y frente a la despiadada agresi6n de que es victima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la informaci6n real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis 'colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer Ilegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con eI ánimo
de que palpen sobre e1 propio terreno, la situaci6n de
ocÍlpaci6n militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar

, en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia.pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missivá, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMAPREUMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Omar

Torrijos.
10h - Visita â "Zona Canalera" e â proximidade'

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

201l-Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a'sociedade.
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai- .
xo)

13h-Almoço
.l4h30min· - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americános - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
" (*) - Entidades e representantes depoentes:

CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados
(OAB do Panamá); Sindicató de 10rnalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Cat6lica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196

Sábado l' 6223

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF .

Senor Diputado: , .
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989. .

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisi6n, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideraci6n. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando: que el Tribunal Elec
toral convoc6 ai pueblo panameno a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panameno la oportunidad de pro<!ucir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo lá voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesa,
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio econ6mico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país; .

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado poi la acción obstruccionista de muchos extran
jeros lIamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas,sin gozar de una invitación dei tribu.nal electoral,
cuyo evidente propósito' era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones.

Que la relación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Direcci6n General
de Organizaci6n Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción .de jas boletas en los recintos electorales,
comprá .de votos por parte de los partidos .políticos y,

.especialmente,la falta de actas y otros documentos que
hacen absoll)tamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tuci6n Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de màyo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos pará ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia.
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se p'romuevan las medidas· con~titucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.
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Comuniqucse y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade c Defesa da Soberania do
Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funciomhios do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor,jIm programa de liberalização
forçada de sua economia, com O objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogadop Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assisteríte para América Latina de Estado William
Rogers (que. por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato. para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das c o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando. finalmente. que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão nortc-americana. os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidaricdade e de Defesa da Soberania do Panamá.
manifestando:

1,) a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da sobcrania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos intcrnos de outros países;

2") a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a Ãmériea Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen.
der imediatamente as medidas de gueITa econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àqu~le país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6") finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos,

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 176, de 1989

(Da Mesa)

Antoriza o Senhor Deputado José da Conceição
Santos a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado José da Conceição

Santos autorizado a participar de missão cultural no
Panamá a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

para a Câmara dos Deputados. considerando-se esse
afastamento como de comparecimento efetivo.

Ar!. 2" Esta resolução entrará em vigor na data de
sua ·publicação.

Justificação

O Senhor Deputado José da Conceição Santos foi
convidado pela Assembléia Legislativa do Panamá para
participar do Encontro de Parlamentares Latino-Ame
ricanos pela Soberania do Panamá, a partir de 16 de
junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento. solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n" 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados -'Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje. presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira. l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2" Vice-'
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) c Car
los Cotta, 3' Secretário. aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado José da Conceição Santos a participar
de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junbo de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 13 de junbo de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Pr,esidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá. convidando de
putados brasileiros a participar de um Encontro de Par
lamentares Latino-Americanos sobre a Soberania e a
Independência da Nação Panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados,

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89. ' '

Oportunamente. cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade c Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 O Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má. antes ,IIrevisto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II -programa proposto;

, III - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Elcitoral
da República do Panamá;

IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

O programa contém informações sobre partida do
Brasil e retomo, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. R~itero
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que a viagem aérea. traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 3 tI-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Nota n" 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona. en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa. por
la soberanía y la independencia de la nación panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte dei gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interésde recibir de primera mano
toda la informaci6n real y fidedigna de lo que sucede
aetualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D.. PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá.
qneremos hacer llegar á usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visit~

nuestro país los días 10 y 11 de junio, con cI ánimo
dc que palpen sobre el propio terreno. la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá. aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje'a Ias principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva. me des pi
do de usted.

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 1811 - Aeroporto dn Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado \7-6
9h - Visita ao Moaumento e homenagem' a Ornar

Torrijos.
lOh - Visitá à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h - I' Sessão de Audiêriéia Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedáde '
civil panamenha (Plenário da Assembléia) (*) (vide
abaixo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia) (*) (vide
abaixo) .

13h -Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde -'Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional dc Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional c Universidade Católica; Federaçüo
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196
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EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Setior
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Seííor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 dei 10 de
mayo de 1989; mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1989.

Las razones, que lIevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex-
puestas en el contenido cie dicho D~creto. . ,

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
ExG01encia, las seguridades de mi más altay distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ .
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n ' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las decciones
dei 7 de mayo de1989. . '.

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades const!
tucionales y JegaJes, considerando, que el TribunalElec

'toraléonvocó ai pueblo panameíío a elecclOnes p~pu
'lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente d~ 1~'República,

Legisladores, Representantes de Correglmlentos y Con-
cejales;' . '...

Que estas,. elecciones fueron orgamzadas en medlO
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá co.n el ánim,? de. brindar aI
pueblo panametio la oportumdad de pro.dum la renova
ción de sus principales órganos de goblerno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo I~ voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los

, constantes ataques dei agresor; .
Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,

se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado fmal
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccioni~ta de ~uchos extra~

, jeros lIamados por fuerzas políticas naclOnales o fora
neas sin gozar de una invitación dei Tribunal Elec~oral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesls d~1

fraude electoral, proclamada ai mundo por la~ autorI
dades norteamericanas desde fecha muy anterIor a las
elecciones.

Que la relación suscinta de estas hechos, según se
desprende de los infonnes recibidos por el Tribunal
Electoral de los coordinadores, inspectores electorales
y funcioriarios responsables de la Direcc!ón General
de Organización Electoral, así como de las Juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta. de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialrt.ente, la falta de actas y otros documen~o.sque
hacen a~solutamente imposible la proclamaclOn de

. cualquieta de los candidatos. .
Que de conformidad con el Artículo 136 de la Con~ti

tución Política y los Artículos 290 y 291 deI Codigo
electoral,'el Tribunal Electoral podrá declarar de oficIO
la nulidad de las elecciones, decreta:

Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de 1Ilayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular

. previstos para ser proclamados en las mismas.
Artículo Segundo: Se ordena env~ar a todo.s ~os Org~

nOS dei Estado, Ejecutivo, Legislativo y JudiCial, cop~a
deI informe a que se, refiereaqui lo dispuesto, a fm
.de que se promuevau las medidas constituci~ma]es y
legales tendierites a preservar el orden constitucIOnal
y legal de la República: . '.

Comuniquese y Pubhquese. - Yolanda Puhce de Ro
driguez, Magistrada Presidente.- Luis Carlos Chen,

DIÁRIODO CONGRESS.o NACIONAL (Seção I)

Magistrado Vicepresidente.- Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario GeneraL

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George, Schultz
e Elliot Abrams; ,

Considerando que as medidas de guerra econ~mica

e financeira lançadas pelo governo norte-amerIcano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo d~ste país, sendo contrários aos mais element~res
princípios do Direito Internacional, da autodetennma
ção dos povos e de convivência ent~e nações civi~iz~d~s,

consagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de ConstItmçao,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional

.Constituinte;
Considerando que tais ações. estão dirigidas .contra

os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania I?ana~enh_a,

bem como, visam a impor um programa de hberahzaçao
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Pãnamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de EstadoWilIiam
Rogers (que, por sinal, o governo· brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa); .

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando finalmente, que nosso governo tem
adotado uma polÍtica passiva e omissa: e quase coni
vente frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: nm Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de tbdas as nações latino-a
mericanas e 'dos princípios'de autodet.erminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros país~s;

2') a agressão econômica e eventualmente mlhtar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que visea impor
um sistema de. "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americauo no sentido de su_sp~n

der imediatamente as medidas de guerra econolnlCa
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como' sustar o envio de tropas àquele país-
innão' .

5') da mesma fonna, instamos nosso ~mierno a so!i
darizar-se com o povo panamenho, atraves da prestaçao
de ajuda econômica;' .. ...

6') finalmente, apoiamos o cumprImento inCOndiCIO
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 177, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o S~nhor Deputado José Lui~ Maia a
participar de missão cultural no exferior.

A Câmara dos Deputados resolve: , . .
. Art. l' Fica O Senhor Dep,utado Jose LUIZ Mal~

autorizado a participar de missão cultural no Panama .
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara

Sábado l' 6225,

dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Ar!. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado José Luiz Maia foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de·1989.

Dessa fonna, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença'do 'Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

.PARECER DA MESA

A Mesa, na'reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; InocêD:cio
Oliveira ·1' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vlce
Presidedte; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor' Deputado José Luiz Maia a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 15 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex', para fins regimentais, que aten

dendo a convite do Governo do Panamá, integrarei
a delegação oficial que visitará aquele País.

Destarde; estarei ausente do Brasil nos dias 16 à 20
do mês em curso.
Renovo na oportunidade·protestos de elevada estima.

Cordialmente, - Deputado José Luiz Maia. )

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD, Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente, missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um Encontro d~ Par
lamentares Latino-Americanos sobre a Soberama e a
Independência da Nação Panamenha. .

O Encontro, originalmente previsto para os dIas 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual-
quer ônus para a Cãmara dos Deputado~.. . •

Tendo em vista que a delegação' brasilelTa salTa do
País no dia 16 de junho requeiro a V. Ex' que a mesma
seja enquadrada nos tennos da letra e do Ato da Mesa
n' 133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da c~

mitivadirigir-se-á a V. Ex' para a competente comum
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador d" Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18 de junho o Encontro
de Parlamentares Latino-Amertcanos pela Soberania
do Panamá, antes previsto para 10 e 11 de junho.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confinne sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu



6226 Sábado lo

gabinete (Anexo IV-733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
ll- programa proposto;
III - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV~ cópia do Manifesto de Fundação do Comite

de Solidariedade e Defesa da Soherania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlament~res

convidados.
Para outros esclarecimentos, encareço que me procu

re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.
Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
ESD

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adaptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panameiia
y frente a la despiadada agresi6n de que es victima
la Repúbliea de Panamá por partc deI gobiemo de 105
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la informaci6n real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá. mis colegas miembros dc los
Partidos PRD, PA.LA, Republicano y Liberal con re
presentaci6n en la Asamblea Legislativa dc Panamá.
queremos hacer !legar a usted y a un grupo de parlamen
tarias brasilenos. una cordial invitacián para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupaci6n militar a que estamos siendo sometidos por
part~ de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
ncs ilcgalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margcn de acnerdos contractuales entre
nuestros dos paiscs y en abierto ultraje a las principalcs

~ normas de convivencia pacifica que deben regir las rela-
ciones entre los Estados. -

Esperando la a·cogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6
Saída às 18h ~ Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos.
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h -1' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamcnha (Plenário da Assembléia ') (vide abai
xo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiencia Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário dc Assembléia *) (vide abai
xo)

13h -Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
. 20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 - Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Cat6lica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
EPBR. N° 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 1.2 de mayo de 1989
A Su Exeelencia el Seiior
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el prop6sito de remitirle adjunto para su ilustrado
eonocimiento, fotocopia deI Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989,

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisi6n, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las scguridades de mi más alta y distinguida
consideraci6n. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocios, aj.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989

El Tribunal Electoral, cn uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convoc6 ai pueblo panameiio a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1.989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República.
LegIsladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y econ6mica que sufre
la República de Panamá con el ânimo de brindar ai
pueblo panametío la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significá nn enorme sacri
ficio econámico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor:

Que, terminadas las votacinnes a las 5h de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las eleccinnes en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acci6n obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitacián dei tribunal electoral.
euyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude electoral. proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
e1ecciones.

Que la rclación suscinta de cstos hcchos. según se
desprende de los informes recibidos por eI Tribunal
Electoral. de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracci6n de las boletas en los recintos electorales
compra de votos por parte de los partidos políticos y:
espeCIalmente. la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamaci6n de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Julho de 1989
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Artículo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
cn todos los niveles de los cargos a elecci6n popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Artículo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar eI orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonil1a Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista. que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e EIliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo nortc-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional. da autodetermina
ção dos povos e de convivê.ncia entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretcnde
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá Juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá

,rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o Governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente. que nosso Governo tem
adotado uma política passiva e omissa. e quase coni
vente. frente à agressão norte-americana, os con~tituin

tes ahaixo assinados decidimos organizar um Comité
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1q a defesa da legítima soberania do Panama com;
titui a defesa da soberania de todas as naç()es latino-a
mericanas e dos princípios de autod~terminaç:ãoe não
ingerência nos assuntos internos de outros países:

2<.') a agressão econômica e evt:::ntualmente militar ao
Panama é uma agressão a toda a Amê:rica Latina;

3") repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental:
• 4') exigência de que o Governo brasileiro faça ges
tões junto ao governo norte-americano no sentido de
suspender imediatamente as medidas de gnerra econô
mica adotadas contra o Panamá. de eliminar todos os
embargos e bloqueios de b~ns panamenhos nos Estados
Uni(jos. bcm como sustar o envio de tropas àquele país
ama0;

5') da mesma forma, instamos nosso Governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente. apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 178, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado José Serra a parti
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado José Serra autori

zado a partícipU!" de missão cultural no México a partir
de 2 de junho de 1989, sem ônus par Câmara dos Depu
tados, considerando-e esse, afastamento como de com-
parecimento efetivo. .

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Sçnhor Deputadó José Serra foi convidado pelô
Partido Revo.lucionário Institucional do México, para
participar do Seminário Internacional sobre "Demo
cracia y Recuparacion Económicâ en America, Latina",
a realizar-se na cidade do México, a partir de 26 de
junho de 1989. - . .

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência solici
tando licença para se ausentar do País e que essa ausên
cia seja considerada missão autorizada para os fins do
que dispõe a letra f, do art. l' do Ato da Mesa n'
83178. '

A participação 'do Deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para as atividades
legislativas do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator. .

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje; presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inócêncio
Oliveira; l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o.Se
nhor Deputado José Serrá a participar de missão cuttu-
ral DO exterior".' "" . ..

Sala das Reuniões, 29 de junhode1989. - Paes
.de Andrade, Presidente.

Brasília', 8 de junho de 1989
Ao
Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade ,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
BrasfliaIDF

Senhor Presidente:
Tendo sido convidado, conforme documentação ane

xa, para participar do Seminário Internacional sobre
."Democracia Y Recuperacion Econômica em América
Latina", patrocinado pelo Partido Revolucionário Insti
tuçional, a realizar-se na cidade do 'México no período
de" 26 a 30 de junho corrente, venho solicitar a Vossa
Exéelência que considere minha viagem 'como missão
autorizada, uma vez que o referido seminário é de inte-
resse parlamentar. \ '

Informo,outrossim'que o afastamento será sem ônus
para esta Casa. .

Antecipadamente grato, renovo-lhe meus protesto~
de elevada estima e consideração.

Atenciosamente - José Serra, Deputado Federal.

PARTIDO REVOLUCIONÁRIO INSTITUCIONAL
Comite Ejecutivo Nacional

. México, DF., 16 de mayo d;1989:
Df' Rosario Gieen .
Insurgentes Norte n' 59
Edifício lI, ler. piso
Col. Buenavista

.Estimado Diputado Serra:
Por media de la presente deseo manifestarle que,

preocupado por los grandes temas que aquejan a la
región latínoamericana, mi Partido ha decidido realizar
un seminário internacional en torno ai tema "Demo- :
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cracia y recuperaci6n econ6mica en América Latina"
entre los dias 27 e 3Q,de jun.io en una ciudad cercana
ai Distrito Federal.' A este semináno asistirán distin
guidas personalidades dei mundo político iberoameri
cano, a fin de tene un diálogo abierto sobre el conjunto
de cuestiones que aparece resenado en el programa
que le, adjunto. . ,

La principal intención de mi comunicación es, pues,
invirtarlo a unirse a este esfuerzo de, reflexiónentre
países hermanos, presentádonos una potencia de 10 a
15 cuartillas sobre el tema: La actualidad económica
de América Latina. La inserción de América Latina
en el comércio mundial: apertura vi;. neo-proteccio-

·nismo. Sería deseable contar con su trabajo a más tardar
el día 23 de junio para facilitamos su reproducción y'
puntual distribución. "

Con la esperanza de que ecepte usted participar en
este evento que reúne a tan distinguÍ<!os iberoameri-,
canos, pido a usted establecer contacto directo con la
Dr' Rosário Green, Directora Ejecutiva de la Comisión
de Asuntos Internacionales dei PRI, a quien he respon
sabilizado ela organización de este seminário, Y. cuyos
datas aparecen ai margen.

En espera de una respuesta que confío positiva, apro
vecho esta oportunidade para enviarle un fraternal salu-
do. '

Atentamente "Democracia e Justicia Social".- Seno
Luis Donaldo Colosio M. -.Presidente.

SEMINÁRIO,

Democracia y Recuperacion Econômica'
en América Latina

(Tentativa)

1.- La actualidad política de America Latina.
a) Perspectivas dei proceso de democratizaciónen

eI Cano Sur: Argentina, ~rasil, Uruguai y Chile.
Raúl Alconada, Marilena Chaui, Juan Ferreira y Juan

Somavía.
Leopoldo Zea.

· b) Los desafios de la guerra yIa paz en Centroa-
"mérica.. .. . \ ..

Francisco Villag,rán, Vic\or Hugo T.inoco, Daniel
· Oduber y Nils Castro. , .

José Luis Lamadrid., . .
c) Elproceso democráticolmexicano. ,
LuisDonaldo Colosio, Manuel Camacho'Solís yFran-

cisco José Ruiz Massieu. .
2.- La actualidad económica de América Latina.
a) Deuda externa, crecimiento y demócracia en la

región. . ' . '. .
· Carlos Rafael Rodríguez, Luis Alva Castro, Jaime
paz Zamora y Humberto Celli. '

Augel Gurría.
b) La inserción de América Latinaen el comercio

mundial: apertura·vs. neo-proteccionismo..
José Serra y Samuel Lichtentein.
Manuel Armendáriz.
c) Posibilidades de la integración latinoamericana a

partir de la c,oncertación política regional. . '
JoséOctavio Brodón y Alvaro Valle.
Víctor Flores Olea.
3.- Alcances y limites deI diálogo interamericano.
Belisário Betancourt.
Carlos Fuentes.
4.- América Latina y el Caribe ante la EuropaUnifi-

cada dei 1992. .".
Elena F~óres, Michael Manley y José Francisco Pefia'

GÓmez. .
Enrique González Pedrero:
5.- Alternativas. de desarrollo para América Lati~a,

incluída sJL'-inserción en la ,Tercera Revoluci6n' Indus-
trial: . .

Anselmo Sule, Diego Cordovez (y Representante deI
Partido Liberal Colombia). Jorge Alberto Lozoya.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
, N' 179, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputádo Luiz Salomao a'par·
ticipar de missão cultural no exterior. .

A Câmara dos Deputadosresolve: .'
Art. l' Fica o Senhor Deputado Luiz Salomão au

torizado aparticipar 'de missão cultural no Panamá<t
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partir de 16 de junho de 1989. sem ónus para a Câmara
dos Deputados. considerando-se esse afastamento co
mo de compareci.meoro efetivo.

Art. 2' Esta reSülução eorrará em vigor na data de
sua publicação.

JustifiOlç30

O Senhor Deputado Luiz Salomão foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para panicipar do
Encontro de Parlameorares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dosDeputados. bem como convite oficial e progra
mação do evento. solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra r, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande imporrãncia para as atividades legislativas
do n"obre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre·
tensão, razão pela qual apresentarnO$ o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões. 29 de junho de 1989. :- Paes ~
Andrade,'Presidente - Edme Ta.-ares, 2"' Secretário,
Relator. ' ,

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Colta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Luiz Salomão a' participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente.

Brasl1ia, 15 de junho de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do

País, no período de 16 a 19/6/89, a convite da Assem
bléia Legislativa do Panamá, para participar do Encon
tro de .Parlamentares Latino-Americanos pela Sobera
nia do'Panamá, sem ônus pani a Câmara dos Depu
tados.

Nos termos regimentais e do Ato da Mesa n' 133/89,
rogo a Vossa Excelência que me considere cumprindo
missão naquele país amigo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Luiz Salo
mão..

PROGRAMADA VISITA AO PANAMÁ
DOS PARLAMENTARES LATINO
AMERICANOS

SeXta-feira 16-6-89:
Hora aproximada de saída: 9:00 AM. D<:lVerão apre

sentar-se no aeroporto para o embarque com 1 hora
de antecedência. (8h AM)

Sábado -17-6-89:
7h 30min -.: 8h 30min - Café da Manhã
9h - Saída do Hotel ao Mausoléu do General Ornar

Torrijos Herrera, no Forte Amador.
9h 45min - Oferenda Floral no Mausoléu (palavras

de un Parlamentar)
10h - Saída a Veracruz
10h lOmin -Uh - Recorrido pela Area
Uh - Regresso ao Hotel
12h 30min -13h 30mln - Almoço no Hotel
14h - 14h 30min - Ato de Inauguração. Palavras

de boas-vindas pelo Honorável Legislador Celso Caro
rizo, Presidente da Assembléia Legislativa do Panamá.
Discurso pelo Ministro Encarregado da Presidência da
República, Licenciado Manuel Solis Palma.

14h 45min-15h 45mln - Conferência proferida
peloDr. Jorge E, Rilter, Ministro das Relações Exte
riores do Panamá.

16h ,....-17h 30min - Conf~rência proferida pelo LI
cenciado. Gustavo Gonzales, Ministro de Planificação
e Política Econômica do Panamá.
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17h 40min - 18h 40min - Conferência proferida
pelo Tte. Cel. Arnulfo Castrejon, Chefe do Comitê
Conjunto.

20h30min - Jantar oferecido pelo P.R.D. à Dele-
gação.

Domingo - 18-6-89:
7h 30min - 8h 30min - Café da Manhã
9h -llh 45min - Encerramento. Entrega da Reso·

lução. Intervcnção dos Parlamentares. Palavras de En
cerramento pelo Honorável Legislador Celso Carrizo,
Presidente da Assembléia Legislativa do Panamá.

12h 40min - Visita ao General Manuel Antonio No
riega. Comandante das Forças de Defesa.

17h -18h - Conferência da Imprensa
20h - Jantar oferecido pelo Ministro Encarregado

da Presidência da República. Licenciado Manuel Solis
Palma.
Segunda-feira - 19-6-89:

Rcgreso da Delegação ao Brasil (hora a confirmar).

EMBAJADA DE PANAMÁ

URGENTE

E.P.BR. N" 239
La Embajada de Panamá saluda muy atentamente

ai Honorable Banco Central Del Brasil - Departa
mento de Cambio - y, tiene el honor de comunicarle,
para su conocimicnto y fines consiguientes, que el Go
bicrno de Panamá ha invitado a un número expresivo
de Honorables Parlamentarios Brasilenos (ver lista ad
junto) a visitar a Panamá durante los días 16, 17, 18
y 19 de junio de 1989.

EI traslado a la República de Panamá y eI retorno
ai Brasil. de los susodichos Honorables Parlamentarios.
será realizado por un Avión de la Fuerza Aérea Pana
mena. Por tanto, diehos Honorables Parlamentarios ca
recen de los reglamentarios y necesários pasajes aéreos.

La Embajada de Panamá aprovecha la oportunidad
para reiterar ai Honorable Banco Central Del Brasil
- Departamento de Cambio -, las seguridades de
su más alta y distinguida consideración.

Brasilia, DF, 13 de junio de 1989.

PERSONALIDADES INVITADAS
POR EL GOBIERNO DE PANAMÁ Y
QUE SALDRAN EN EL VUELO FAP
727/100, DE LA FUERZA AEREA DE

PANAMÁ, EL VIERNES 16 DE JUNIü DE 1989.

Luis Salomão - Osmundo Rebouças - Antero de
Barros - Myriam Portella - Mello Reis - Saulo Coe
lho - Gonzaga Patriota - Jesualdo Cavalcante 
Anna Maria Ratles - Feres Nader - Darcy 'Deitas
- Joaquim Sucena - Tadeu França - Amaury Müller
- Nelton Friedrich - José Luiz Maia - José Tavares
- Vicente Joaquim Bogo - Carrel Benevides - José
da Conceição - Aluísio Chaves - Rita Camata 
José Mendes Botelho - Antonio Câmara - .Tofran
Frejat - Raquel Capiberibe - Mário Assad - Dirce
Tutu Quadros - Maurilio Ferreira Lima - Heraldo
Trindade - Paulo Ramos - Chagas Duarte - Carlos
Cardinal - Lúcio Alcântara - Sílvio Abreu.
SENADORES:

Lavoisier Maia.
PERIOOISTAS:

Ascanio Aurélio Selene ( O Globo - DF) - César
Mo~ra da Mata - (Correio Braziliense - DF) 
SOVIa Caetano - TV Manchete - llimar Franco 
Zero Hora y Düírio Catarinense - DF.
ABOGADO:

Reginaldo Furtado.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa·

nanuí adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
lI1éntare, Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má. an!cs previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
Cllnfirmc sua participaçáo na delegação, se possível por
escrito. para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinctc (Anexo IV-733), seu passaporte diplomático
para obtL'nç<Ío do competente "visa" na Embaixada pa
namL'nha.
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Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II - programa proposto;
III - cópia do Decreto no> 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade c Dcfesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre.partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, traslados, hospedagem e alimen
tação não representarão õnus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá. 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comi té
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estímado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adaptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
cn Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abicrto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente misiva, me despi
do de usted,

Atentamente, - Celso G. Carrizo M., Presidente.
E.P.BR. n' 196

Brasília, D.F., 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Scõor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília -DF.

Seõor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle.adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 dei 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1989.

Las razones, que llevaron a nues-tro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. -Alexander Cuevas, Encargado de Ne
gocias, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n~ 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cuaI se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI puebJo panameJio li. elecciones popu-

Julho de 1989

lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores. Representantes de Corregimientos y Con
ceiales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y eeonómica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demostrar ai mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significá un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agrcsor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las eleeciones en todo el país;

Quc el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
.ieros Ilamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación deI tribunal electoral.
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
eleeciones.

Que la relación suscinta de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
ElectoraI. de los coordinadores, inspectorcs e1ectorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales.
compra de votos por parte de los partidos políticos y.
especialmente. la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proelamación de
cualquicra de los candidatos.

Que de conformidad eon el Artículo 1.36 de la Consti
tución Política y los Artículos 29IJ y 291 dcl Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primem: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos dei Estado, Ejeeutivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucioual
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - YoIanda Pulice de Ro·
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estrihi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. BoniUa Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams:

Considerando que as medidas de guerra económica
e financeira lançadas pelo governo uorte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4" e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Cartes - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como. visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia. com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na
cional. Norman Bailey;
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Considerando que ria atuaragressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street; como" .
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o' goverrio brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa); , "

Considerando que os ata'ques norte-americanos' ao'
Panamá violam expressamentea Carta das Nações Uni
das e oTratado do Rio de Janeiro que criou a Organi-
zação dos Estados Americanos; "

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni-,
vente, frente à agressão norte-americana,. os constituin-
tes abaixo assinados decidimos organizar:', ,'", ,:

Um Comitê de Solidariedade e de' Defesa da Sobe
rania do Panamá, manifestando:

1') a defesa'da legítima soberaniado,Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos àssuntos internos de outros .países; ,

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que O governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerta econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas' àquele país-
irmão;' .

5') ,da mesma forma, instamos nosso governo asoli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torridos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
, , N" 180, de, 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Mário ASsad a parti
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 'l'Fica o Senhor Deputado Mário Assad auto

rizado a participar de missão cultural no Panamá a partir
de'16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara dos
Deputados, cousiderando-se esse afastamento como de
comparecimento efetivo.

Art: 2" .Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação. '

Justificação

O Senhor Deputado Mário Assad foi convidado p'ela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos 'pela
Soberaniado Panainá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
rados.Deputados, bem como convite oficial. e progra
mação,do evento, solicitando licença para se ausentar
do ,País e que essa ausência seja considerada, missão
,autorizada para os fins do que dispõe a letra r; do art.
l",do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlümentar. .

Destarte, nada se nos afiguraque possa obstar a pre-'
tensão, razão pela qual apresentamos o ânexo,Projeto,
de Resolução para os efeitos requeridos. .

Sala' das Sessões, 29 de junho de 1989. ...::. Paes ile
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre-
tário ...,... Relator. ' ,

Brasília, 15 de junho de 1989
Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade'
DD.Presidente daCâinara dos Deputados
Nesta,' , .

Senhor Presidénte, " . .
Aceitando p co'nvite para faier parte dá Comitiva,'"

. de Parlamentares que viajará, ao Panamá, nos dias 16, ,

17,18 e 19, estarei ausente das Sessões dos dias 16
e 19:' ' , ,

Solicito de V. Ex' o abono,das minhas faltas:nesses
dias.

Agradecendo pela atenção, subscrevo-me com apre-
ço e consideração: '

Atenciosamente. '-'- Deputado Mário Assad.
. . Brasília, 13 de junho de 1989

Exm' Sr. <
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta '

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá" convidándode
putados brasileiros a participar'de um encontro de parla-'
mentares latino-americanos sobre á soberania e ainde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17'; 18p. v. e
será realizado' ná capital daquele país-irmãO, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em,vista que a delegação brasileira sairá do
País nO dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n"
133, de 24-5-89. '

Oportunamente; cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2" Vice
Presidente" Edme Tavares, 2'-Secretário (relator) e
Carlos Cotta, 3'-Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
o Senhor Deputado Mário Assad a participar de 'missão
cultural no exterior" .

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. -Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados:

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a);
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6. '

Em conseqüência, rogo' ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por,
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV - 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos: ,
1":- convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
I! - programa proposto; . ,
lI! - cópia do Decreto n', 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá; " ", .
IV - cópia do Manifesto de F_undação do, Comitê

de Solidariedade e Defesa, da Soberania do Panamá.
O programa contém -infQID1açóes ,sobre partida ,do

Brasil e retorno, não hav.endo ainda,confirmação. das
atividades previstas para' a Cidade,dO Pánamá. Reitero
que a viagemaérea, translados, hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para ,os parlamentares
convidados,.

Para outros esclarecimentos; encareço quemeprocu•. ,
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733. "

Cordialabraço: - Deputado L"iz Alfredo Sal?lDão.,

PRESIDENTEDELA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá', 2 de junio de 1989
NOTAn' 557-DPAL
DiputadO' ,
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Pan'amá
E.S.D.

Estiniado Diputado Salomão:
Hemosvistç com,muchobeneplácito láactitud verti

'. cal y' latinoaniérieariista adõptada por su, persona; 'en
ei apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por

la soberanía y la independencia de la nación panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primeia mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representaciónen laAsamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer negar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendó somelidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente ,han incrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen 'de a.cuerdos contractuales entre
nuestfl)s dos paises y' en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre losEstados:

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi-
do de usted, ,,' ,
. Atentamente. - Celso G. CarrizoM., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6 - S~ída às 18h - Aeroporto do
Galeão - Encontro Sala VIP-VASP.

Chegada por volta das 22h :.... hora local do Panamá
Sábado 17-6

9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar
Torrijos. '

lOh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade
das bases'militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

. 13h ,- Almoço
15h - l' Sessão de Audiência PúbIíca cOm os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)
, 2üh --:- Jantar.

Domingo 18-6
9h ...::. 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade

civil panainenha (Plenário ,da Assembléia *).,(vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 - Manhã livre
Fim ,de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá .
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB ,do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Seiior .
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Çámara de lqs Diputados.
Brasília, DF
'. SenorDiputado: .

.' 'Tengo el honor de dirigTrme a Vuestra Excelencia,
con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
coilOcimiento, fotocopia' de1:Decreto n. 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá, dedara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1989: ' ,

Las nizones, que l1evaron a nuestromáximo Tribunal.
Electoral a tomar esta decisi6n; están claramente ex
puestas en el contenido de dichoDecreto ..
, ,Aprovecho laoportunidad.para reiterar'a Vuestra
Excelencia, las seguridades lle mi,más altay distinguida

, :consideraci6n.,- A~exander 'Cuevas"Encargado de'
Negocios, a.i. .
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad dc las elecciones
dei 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó ai pucblo panamcno a elecciones popu
lares a celebrarsc cl dia 7 dc mayo de 1989 a objeto
de elcgir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores. Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y cconómica que sufre
la República dc Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques dei agresor;

Quc. tcrminadas las votaciones a las 5h de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista dc muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o fará·
neas sin gozar de una invitación dei tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
clccciones.

Quc la relación suscinta dc estos hechos, según se
desprcndc de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral. de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra de valos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elccciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena cnviar a todos los Orga
nos dei Estado, Ejccutivo, Legislativo y Judicial. copia
dcl informe a que se refiere aquí lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquesc. - Yolanda Pulice de Ro·
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Cheu,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre-

. tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado. especialmente George Schultz
e ElIiot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país. sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Intcrnacional, da autodetennina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

consagradas nos arts..4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio" , como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram·se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o Governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando. finalmente, que nosso Governo tem
adotado uma política passiva e omissã: c quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidiram organizar um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa-da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá ê uma agressão a toda a América Latina;

3") repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de qne o Governo brasileiro faça ges
tões junto ao governo norte-americano no sentido de
suspender imediatamente as medidas de guerra econô
mica adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os
embargos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados
Unidos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso Governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6") finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N? 181, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor DepuÚldo Mello Reis a parti.
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Fica o Senhor Deputado Mello Reis autori

zado a participar de missão cultural no Panamá a partir
de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara dos
Deputados, considerando-se esse afastamento como de
comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação. .

Justificação

O Senhor Deputado Mello Reis foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania,do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e qu<;. essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evcnto será
de grande importtlncia para' as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Julho de 1989

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hojc. presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
[os Cotra, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Mello Reis a participar de missão cultu
ral no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasllia. 15 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Aceitando o convite para fazer parte da Comitiva

de, Parlamentares que viajará. ao Panamá, nos dias
16, 17, 18 e 19, estarei ausente das Sessões dos dias
16 e 19.

Solicito de V. Ex' o alx100 das minhas faltas nesses
dias.

Agradecendo pela acolhida. subscrevo-me com apre
ço e estima.
. Atenciosamente. - Deputado Mello Reis.

Brasília. 13 de junho de 1989
Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Anexo à presente missiva enviada pela Asscmbléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de·
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde·
pendência da nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 1.1. de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. c
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n"
133, de 24·5·89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Lcgislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência. rogo ao companheiro(a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV, 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do.competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I -convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II - programa proposto;
III - cópia do Decreto n° 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados. hospedagem e alimen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.
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PRESIDENTE DE LA.ASAMBLEA
LEGI~LATrvA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n" 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão'
Presidente dei Comité
de SolidaridadcÕil Panamá
E.S.D. .

Estimado Diputado.salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal .y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la: nación panámena
y frente a la despiadada agresióI;l de que esvictima
la República de Panamá por parte. deI gobierno de los·
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que. sucede
actualmente en· Panamá, mis colegas miembros de los'
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilefios, una cordial invitàción para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
part~ de Las Fuerzas. Armadas Norteamericanas, quie:
nes tlegalmente han lOcrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos pa~ses y.en ab!~rto ultraje a las principales
normas de convlvencla paCIfica que deben regir las rela-
ciones entre los Estados. .

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi-
do de usted,' ..

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINÀR
(sujeito a confirmação) .

Sexta-feira -'-- 16·6
Saída às 18h ..:.. Aeroporto do Galeão -'-- Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hpra localdo Panamá

Sábado 17-6
9h.:- Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

TOITlJos. . . .
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade'

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h - 1" Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos .e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide'abai-
xo) .

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h-2- Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia *) (vide abai-
xo) '. .

13h-Almoço
~4h30min. - Sessão conclusiva dos parlamentares

latlOo-amencanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civiS e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá· . .
C*) - Entidades e representantes depoentes:· _ .

_C1!T-Panamá; C:0légio ~acio~lal de A~vogados (QAB do Panamá);
Smdicato de Jornalistas; Umversldade NaCional e Universidade l::atólica"
Federação de Estudantes. do Panamá; Corte"Panamenha; Forças de Defe:
sal empresariado nacional. ," . "

E.P.BR. N'196

EMBAJADA DE PANAMÁ

. Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia e[ Senor . .

, Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Disputados
Brasília, DF

Senor Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotoéopia deI Decreto n' 58 dei 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Eleétoral

q~ÁRIQDQ CPNG;R,:l:ISSONACIO~AL (Seção I) ..

de. PanamA declara la. Nulidad de las. Elecciones deI
7 de máyo'de1989.':':: ", , ",:,:' ,..... ~" ..

Las razimes, que llevaron' a nuestro maximo TrilJunal.
Electoral a tpmar esta decisión, están c1arameó'te ex
puestas en el contenido.de dicho .Decretb.

Aprovecho'la oporbinidád 'para reiterar á Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Coevas, .Encargado de'
Negocios, a.J. .

REPúBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto D' 58,
,de 10:de mayo de 1989

Por el cual se declara ela nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989 '. . '

El TribunalElectoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo p.anamefio a elecciones popu~

lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de ~légir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos .y Can-
cejales; _ . . . :

.Que estas elecciones fueron organizadas' en' media
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panamefio la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demostrar aI mundo la. voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerlO ante los
constantes ataques deI agresor; .
. Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde

séprodujeron hecbo~ q\le aún persisten y los cuale~
han .alterado de manera significativa eI resultado final
de las elecciones en todo el país; .

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros llamados pcirfuerzas políticas nacionales o forã
neas sin gozar de una invitación :del tribunal electoraI
cuyo evidente propósito era el de avalar la" tesis dei
fraude electoral, proclamada aI mimdó por las autori-

. dades norteamericanas desde fecha muy anterior'ala's
elecciones;
. Que la relación suscinta'de estos hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en lo~ recintos electorales
compra devotos por parte de l')s partidos políticos y;
especialmente, la falta de actas:' otros documentos que
hacen absolutamente.imposit le la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidHd COn p: Artículo 136 de la Consti
tuciónPolítica y los Amcúlos 290 y 291 deI Codigo
electoral, el TribunalElectoral podrá declarar.de. oficio
la nulidad de las elecciones, decreta: .

Artículo primero: Se i:Jeclara la: nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 eosu totalidad
en t?dos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para .ser proclamados en las mismas.

Artículo segundo: Sé ordena enviar a todos los Orga
nos. ?el Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI mforme a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se p.romuevan las 'medidas constitucionales y
legales tendlentes a preservar el orden constitucional
ylegal de la República.

Comuniquese y publiquese. - YOlandaPulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente - Aurelio Correa Estribi
Magistrado Vocal- Carlos A..Bonilla GareÍa, Secre:
tario GeneraL . .

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e'Defes~
da Soberania do Panamá

. Considerando que a República-irmã do Panamá está
sc:ndo vítima de unia insidiosa campanha intervencio
msta, que não ocorria desde' os tempos do "Big Stick"
de T~eodoreRoosevelt, política agora reencenada pelo
PreSIdente Reagan, através de seus funcionários do De-

part~mento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams; :' :. , : '" .

Considerando que as .medidas de guerra econômica
e financeira lançadas. pelo governo norte-americano
contra o Panamá, estão..causando gra~es prejuízos 'ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios'do Direito'Internacional, 'da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre 'nações civilizadas,
c"ns,a!;radas nos arts.4' e 5' do projeto de Constituição,
já. aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
COJlstituinte; '. . . .

Con.siderando que'. tais ações ~stão'dirigidas contra
os. tratados Carter-Torrijos, pelos quais se assegura a
entrega d() C;anal d? Pa~amá à soberania panamenha,
bem como, visam a Impor um programa'de liberalização
forçada de sua economia,com O objetivo de converter
o Pan'amá em. "zõna de livré comércio", como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de 'Segurança Na-
ciºnal, Norman Bailey;.. . ".

..consid~rando que na atual agressão do governo dos
EUA ao;:Pana~ájuntaram-se vários grupos privados,
vmculados ao sistema bancãrio de Wall Street como
a banca de advogados Arnold and Porter, do'ex-s~cretá
rio-assistente. para América Latina de Estado WiIliam
H,ogers (que; por sinal, o governo brasileiro' tem sob
contrato, para -representar- nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa); .

Considerando que os ataques n9rte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
v.ente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade ede Defesa da Soberania do Panamá
manifestando: '
.1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons

titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mencanas e dos princípios de autodetermini'ção' e não
ingerência nos assuntos internos'de outros países;
".2,) a agressão econômica e eventualmente militar ao

Panamá é uma agressão a toda a América Latina;
3').repuls;I em relação a todo projeto que vise impor

um sIstema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental; .
.. 4') exigênciade que o governo brasileiro faça gestões
Junt? ao governo norte-amer.icano no sentido de suspen

.der ImedIatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gose bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
?os: bem como sustar o envio de tropas àquele país
rrmao;

. 5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
dari~ar-se com o povopanamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos.o cumprimento incondicio·
nal dos acordos Carter-Torrijos. .

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
, N~ 180, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Nelton Friedrich a
participar de missão cultural no exterior,

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica O Senhor Deputado Nelton Friedrich

autorizado a participar de missão cultural no Panamá
a partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando·se esse afastamento co
mo de éomparecimento efetivo..
·'··Art. 2' Esta resolução entra~á em vigor na data de
sna publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Nelton Friedrich foi convidado
pela Assembléia Legislativa do Panamá para participar
do Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados;bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando. licença para se ausentar
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do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n" 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice·Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) e Car
los Cotta, 3' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Nelton Friedrich a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Brasília, 15 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Prezado Senhor,
Nos termos constitucionais e regimentais, venho à

presença de V. Ex' para comunicar a viagem ao Panamá,
nos dias 16, 17, 18 e 19, do presente mês de junho
de 1989. conforme programação ajustada com a direção
do Parlamento Panamenho, juntamente com diversos
parlamentares brasileiros e latino-americanos.

Para todos os efeitos, subscrevo esta, com as homena
gens à V. Ex'

Saudações, - Nelton Friedrich, Deputado Federal.

Brasília, 13 de junho de 1.989
Exm'
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro. originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente. cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do.País.
- Deputado Luiz Salomão, Coordenador do Comitê
Parlamentar de Solidariedade e -Defesa da Soberania
do Panamá.

Brasília,7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pcla Sobcrania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito. para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV Sala 733), seu passaporte diplo
mático para obtenção do competente "visa" na Embai
xada panamenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II - programa proposto;
III - c6pia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - c6pia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O programa contém informações sobre partida do
Brasil e retomo, não havendo ainda confirmação das
ati\:idades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospcdagem c alimen
tação não representarão Ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá aetitud verti

cal y latinoamericanista adaptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa; por
la soberanía y la independencia de la nación panamelia
y frente a la despiadada agresiôn de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobiemo de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la informaci6n real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal eon
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos haeer Ilegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasileiios, una cordial invitaci6n para que visiten
nucstro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivcncia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMAPRELThfiNAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 1.6·6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VJP-VASP.
Chegad~ por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento c homenagem a Ornar

Torrijos.
lOh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h - I' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
ci.vil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

2Dh -Jantar
Domingo 18-6

9h - ~Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia *) (vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 1.9-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Cat6liea; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196
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EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Selior
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Disputados
Brasília, DF

Selior Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
eonocimiento, fotocopia de] Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones deI
7 de mayo de 1989.

Las razones, que Ilevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
pucstas cn el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocias, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mayo de 1989.

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, con~iderando, que el Tribunal Elec
toral convoc6 aI pueblo panameiío a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de.mayo de 1989 a objbto
de elegir Presidente, Vicepresidente de la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y econ6mica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar ai
pueblo panameiío la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la Iegalidad y para demonstrar aI mundo la vo\untad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que cl ejercicio e!eetoral significó un enorme sacri
ficio económico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde.
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acci6n obstruccionista de muchos extran·
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una inVítaci6n deI tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude electoral, proclamada aI mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones.

Que la relaci6n suscinta de estas hechos, según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, ,de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, a~í como de las juntas escru
tadoras y pIOclamadoras dan cuenta de la constante.
sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmentc, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamentê imposiblc la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tuci6n Política y los Artículos 290 y 291. deI Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las clec
ciones celebradas el7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles dc los cargos a elección popular
previstos para ser'proclamados enlas mismus.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos de! Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
de! informe a que se refierc aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legales tendientes a.preservar e1 orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y publiquese. - Yolanda Pulice de Ro·
dríguez, Magistrada Presidente. - Luís Carlos Chen,
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" Magistrado,Vicepresidente. -'Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General. '

MANIFESTO

,Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está'
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada,pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De,
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lariçadas, pelo governo norte,americano
contra o Panamá' estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo corttrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência erttre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e Sodo projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional,
Constituinte;

Consideraudo que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter Torrijos, pelos quais se assegura a
entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter; do ex-secretá
rio-assistente pàra América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sol1

, contrato, para representar nossos interesses j"nto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um 'Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

I') a defesa da. legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2°) a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

30) repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos ,Estados UJ.'i
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

S') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torridos.

Brasília - DF, S de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 183, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza a Senhora Deputada Rita Camata a par
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 10 Fica a Senhora Deputada Rita Camata au

torizado a participar de missão cultural no Panamá a
partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara

dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publiêação. - ,', c

Justificação

A Senhora Deputada Rita Camata'foi convidada pela
Assembléia Legislativa do, Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como'convite oficiaL e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
I' do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença da Deputada brasileira nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
da nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura qúe possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessôes, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário e Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, 1° Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário(relator) e Car
los Colta, 3'Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao projeto de resolução que "autoriza a Se
nbora Deputada Rita Camata a participar de missão
cultural no exterior". . : '

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente. ".: '
GDRCIOF n' 399189 Brasília, 15 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília -DF

Senhor Presidente,
Tendo ein vista minha participação no Encontro de

Parlamentares Latino-Americanos pela Soberania do
Panamá, que se ,realizará na República do Panamá,
venho solicitar a V. Ex' dispensa das sessões da Câmara
e do Congresso Nacional, nos dias 16, 19 e 20 do mês
em curso.

Na certeza de contar com a compreensão e o apoio
de V. Ex', renovo meus protestos de elevada estima
e distinta consideração,

Atenciosamente. - Deputada Rita Camata.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para '17 e 18 p. v. e
será realizado na capital, daquele país-irmão, sem'qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da'letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-S-89. ..

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á.a·V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País,
- Luiz Salomão, Coordenadordo Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para.lO e 11-6.

: Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) 5Jue re
confirme sua participação na delegação, se p~sslvel por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao ~eu
gabinete (Anexo IV sala 733), seu ~a~sap'0rte dlpl~
mático p'ara obtenção do competente visa na Embai
xada panamenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
II -programa proposto; " .
III,-'- c6pia do Decreto n' 58 do Tnbunal Eleitoral

da República do Panamá; '_ . •
IV - c6pia do Manifesto de Fund~çao do CO~lte

de Solidariedade e Defesa da Soberama do Panama.
O programa contém inforrnaç?es sobre part~da do

Brasil e retomo não havendo ainda confirmaçao das
atividades previ;tas para a Cidade do Panamá. R,:,itero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e ahmen
tação não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu-
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733. .

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo SalOl)1ão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTAn'S57-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente dei Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S,D.

Estimado Diputado Salomão: . ,
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la naci6n panameiía
y frente a la despiadada agresi6n de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobierno de los
Estados Unidos de América.

Conocedores dei interés de recibir de primera mano
toda la inforrnaci6n real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representaci6n en la Asamblea Legislativa de Panamá,
quere~os hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen
tatios brasileiíos, una cordial invitaci6n para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situaci6n de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
palte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
cionesentre los Estados,

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente, - Celso G.. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMAPREUMINAR
(sujeito a confirmação).

Sexta-feira -16-6
.Saída às 18h - AeroportQ do GaleãQ - Encontro

Sala VIP-VASP. .
Chegada por volta,das 22h - hora local dei Panamá

Sábado 17-6' , ,
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos. ,
lOh - Visita à "Zona Canalera" e à proxiniidade

das bases militares, com exposição' de dados sobre a
situação do Canal.

13h l.... Almoço
ISh -I' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia *) (vide abai
xo)

20h -Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia *) (vide abai-
xo) ,
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13h-Almoço
14h30min - Sessâo Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 - Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
C*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato de Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.

E.P.BR. N" 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Canlára de los Disputados
Brasfiia, DF

Senor Diputado:
Tengo el honar de dirigirme a Vuestra Excelenda,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia del Decreto n' 58 deI 10 de
mayo dc 1989, mediante el cuaI el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Elecciones dei
7 de mayo de 1989.

Las razones, que \levaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Encargado de
Negocias, a.i.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mnyo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 dc mayo de 1989

EI Tribunal Elcctoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legalcs, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panameno a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de clcgir Presidente, Vicepresidente dc la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con
ccjales;

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar aI
pueblo panameno la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales ôrganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la voluntad
de actuar dentro dei marco de la democracia, a pesar
de que cl ejercicio electoral significó un enorme sacri
lido econômico y una distracción de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarro\lo normal de las elecciones fue alte
rado por la acciôn obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación deI tribunal elcetoraJ,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
fraude electoral, proclamada ai mundo por las autori
dades norteamericanas desde fecha muy anterior aJas
elecciones.

Que la reIación suscinta de estas hechos, según se
desprende de 105 informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organizaci6n Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proelamadoras dan cuenta de la constante
sustraeción de las balelas en los recintos eleetorales.
compra de votos por parte de los partidos políticos y.
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
haeen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política y 105 Artículos 290 y 291 deI Codigo
electaral, el Tribunal Electaral podn, declarar de·oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
cianes celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos 105 niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
Iegales tendientcs a preservar eI orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquesc y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro·
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberauia do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
sendo vítima de urna insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde 05 tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt. política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, cspecialmente George Schultz
e EIIiot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
consagradas nos arts. 4' e 5" do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Consi~erando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor UlIl programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do ex-assessor de Segurança Na
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wall Street. como
a banca de advogados Arnold and Portcr, do ex-secretá
ria-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que 05 ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nossO governo tem
adotado urna política passiva e omissa~ e quase: coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1") a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina~

3") repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfélio
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos 05 embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;
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5') da mesma farma, instamos nosso governo a so!i
darizar-se com o povo panamenho, através da prestaçao
de ajuda econômica; .., .

6") finalmente, apoiamos o cumpnmento mcondlclO-
nal dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PRO,JETO DE RESOLUÇÃO
N· 184, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Saulo Coelho a par
ticipar de missão cultural no exterior,

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Saulo Coelho auto

rizado a participar de missão cultural no Panamá a partir
de 16 de junho dc 1989, sem ônus para a Câmara dos
Deputados, considcrando-se esse afastamento como dc
comparccimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará ein vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Saulo Coelho foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que cssa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f do ar!.
I" do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo projeto
de resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos deputados - Edme
Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje. presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; fnocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (relator) c Car
los Colta, J' Secretário, aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoliza o Se
nhor Deputado Saulo Coelho a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Atendendo ao apropriado convite, irei fazer parte

da comitiva de parlamentares brasileiros que visitará
o Panamá, no período dc 16 a 19 do corrente mês.

Venho, conseqüentcmcnte, à presença de Vossa Ex
celência, comunicar e requerer a competent.e licença
para ausentar-me do País no aludido período, bcm co
mo, postular o respectivo abono das faltas nas sessões
dos dias citados.

Renovando-lhe os protestos de estima e considera
ção.

Atcnciosamente. - Deputado Saulo Coelho.
Brasília, 13 de junho de 1989

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva, enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da nação panamenha.'

O encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.
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Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a·V. Ex' que. a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da c~

mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comum
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Brasilia, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I,..... convite da Assembléia Legislativa do Panamá;
li - programa proposto; .
IH - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
. O programa contém informações sobre partida do
Brasil e retorno, não havendo' ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aére", traslados, hospedàgem e alimen
tação .não representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
renos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n" 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad cou Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti~

cal y latinoamericanista adoptada por su persona, en'
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la naci6n panamena
y frente a la despiadada agresión de que, es victima
la República de Panamá por parte deI gobiemo de los
Estados Unidos de América.

Conocedores deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representacióu en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer llegar a usted y a un grupo de parlamen:
tarios brasilenos, una cordial invitaci6npara que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de junio, con el ánimo
de que palpen sobre el propio terreno, la situación de
ocupación militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie
nes ilegalmente han incrementado su presencia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contraétuales entre
nuest~o.s dos paises y en abierto ultraje a las principales,
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela-
ciones entre los Estados. . .

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente. - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira -16-6
Saída às 18b - Aeroporto do Galeão -' Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada'por volta das 22b - hora local do Panamá

Sábado 17·6 '

DIÁiuôDÓCO~t(}RÊSSONACIONAL(Seção I)' "

9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar
Torrijos. .

10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade
das bases, militares, com exposição de dados sobre a
situação' do CanaL·' -. . . . .. ,

·13h - Abnoço
15h-1'Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia) C*) (vide
abaixo)

20h-Jantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Públicá'com a sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia) (*) (vide
abaixo)

13h - Abnoço :, .
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

làtino-americanos - Redação de documento finaL
. 2Dh _ Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre'
Fimde tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá .
(*) - Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicáto de Jornalistas; .Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BK N' 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasilia, DF, 12 de mayo cle 1989
A Su_ Excelencia .el Senor ..
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasilia, DF

. Sefior Diputado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
conocimiento, fotocopia deI Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante el cual· el Tribunal EJectoral
de Panamá declara la Nulidad de las' Elecciones' deI
7 de mayo de 1989.

Las razones, que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisi6n,. están ,claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunldad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cuevas, Enca,rgado de Ne
gocias, aj.

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cuiü se declara la .nulidad de las elecciones
deI 7 de mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó aI pueblo panamefio a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 demayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidentede la República,
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Cpn
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamácon el ánimo de brindar al
pueblo panamefio la oportunidad de producir la renoya
ci6n de sus. principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la voluntad
de actuar dentro d.el marco dela democracia, a pesar
de que el ejercicio electoral significó. ui! enorme sacri
ficio econ6micoy una·distraceión de esfuerzo ante los
constantes ataques deI agresor;,·'

Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuale~

han alterado de manera significativa el resultado final
de las eleceiones en todo el país;

Que el desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran"
jeros lIamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una. invitación deI tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis deI
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fraude ·e1ectoral. proclamada al mundo por las autori
dádes norteamerlcanas de>de fecha muy anterior a las
eleceiones.

Que la relación suscinta de e-:"o; hechos. según se
desprende de los informes recibid05 por el Tn1lUnaI
Electoral, de los coordinadores. inspectores eleetorales
y funcionarias responsables de la Dir~6n General
de Organización ElecroraI. así como de las Juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos eleetorales.
compra de votos por parte de los parrid05 políticos y,
especialmente, la falta de acta.s~.otros documentos que
hacen absolutamente impo-sible la proclamaci6n de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Const!
tución Política y los Artículos 290 Y 291 deI Codigo
electoral, el Tribunal EleetoraI podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo primero: Se declara la nulidad de las ~lec

ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totahdad
en todos los niveles de los· cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas.

Articulo segundo: Se ordena enviar a todos los Orga·
nos deI Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copia
deI informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constituci?na~es y
legales tendientes a preservar el orden constttuClonal
y legal de la República.

Comuniquese y publiqucsc. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a república-irmã do Panamá está
sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e Elliot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo.governo, norteooamericano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas, .
consagradas nos arts. 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Cartes - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenba,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de sua economia, COm o objetivo de converter
o Panamá em "zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na:
cional, Norman Bailey;'

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao· sistema bancário de Wall Street, corno
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que' criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado urna política passiva e omissa, e quaseconi
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;
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Atenciosamente. - Taden França, Deputado Fede
ral, PDT - PRo

Brasília. 13 de junho de 1989

NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomlio:
Hemos visto com mucho beneplácito la actitud verti

cal y latinoamericanista adaptada por su persona, en
el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la independencia de la nación panamefia
y frente a la despiadada agresi6n de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobiemo de los
Estados Unidos de América.

Conoccdorcs deI interés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D .• PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer lIegar a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasileíios, una cordial invitacián para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 dc junio, con el linimo
de que palpen sobre el propio terreno. la situación de
ocupación militar a que estamos sicndo sometidos por
parte dc Las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quie-

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má. antes previsto para 10 c 11-6.

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para mellior controle. bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na embaixada pa
namenha.

Anex(l à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assembléia Legislativa do Panam:1;
U - programa proposto;
UI - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comitê

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno. não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados. hospedagem e alimen
tação não rcpresentarãet ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos, encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Panamá, 2 de junio de 1989

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Ancxo à presente 'missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá. convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias 10
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p. v. e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6. requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra c do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89,

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panamá.

Justificação

O Senhor Deputado Tadeu França foi convidado pela
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados. bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
l' do Ato da Mesa n' 83/78.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento serâ
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte. nada se nos afigura que possa obstar a pre
tenS<lo, razlio pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões. 29 de junho dc 1989. - Paes de
Andrade, Presidente - Edme Tavares, Segundo Secre
tário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade. Presidente: Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente: Wilson Campos. 2' Vice
Presidente; Edme Tavares. 2' Seeretário (Relator); e
Carlos Cotta. 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor. favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
O Senhor Deputado Tadeu França a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões. 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente.

Oí. n'074189

Exm' Sr.
Deputados Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente.

Pelo presente. venho apresentar-lhe as devidas justifi
cativas e, solicitar-lhe anotação e abono das faltas alusi
vas aos dias 16, 17,18 e 19 do mês em curso.

Esclareço a Vossa Exceléncia que no período supraci
tado, este parlamentar estará no Panamá. integrando
delegação de congressistas latino-americanos em visita
oficial àquele país, em defesa da soberania de todas
as nações da América Latina.

Contando com a sua indispensável compreensão.
agradeço antecipadamente e subscrevo-me com distinta
consideração e apreço.

Brasília, 23 de maio de 1989

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 186, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza O Senhor Deputado Tadeu França a
participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica O Senhor Deputado Tadeu França au

torizado a participar de missão cultural no Panamá a
partir de 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Brasília - DF. 15 de junho de 1989

GP-01251189
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Sérgio Spada
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Deputado.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência à

sua designação para integrar a delegação de deputados
brasileiros que participará do "II Encontro Latino-A
mericano sobre Política Aérea e Espacial", a realizar-se
em São Domingos, República Dominicana, de 5 a 9
de junho próximo. conforme documentaçlio anexada
por cópia.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência a expressão do meu apreço e alta consideração.
- Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

Justificação

O Senhor Deputado Sérgio Spada foi designado pela
Presidência da Câmara dos Deputados para integrar
a delegação de deputados brasileiros no "II Encontro
Latino-Americano sobre Política Aérea e Espacial",
a realizar-se em Sâo Domingos, República Dominicana,
a partir de 01 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, solicitando licença para se ausentar
do País e que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art.
1" do Ato da Mesa n' 83178.

A presença do Deputado brasileiro nesse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nOs afigura que possa obstar a pre
tensão. razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Cãmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa. na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira. I' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares, 2' Secretário (Relator); e
Carlos Catta, 3'" Secret~írio, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
O Senhor Deputado Sérgio Spada a participar de mis
slio cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. -Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.
Oí n"1561R9 Brasília, 30 de maio de 1989
Exm"Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
BrasI1ia -DF

Senhor Prcsidente.
Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que a par

tir de 1',' de junho estarei viajando com destino à Repú
hlica Dominicana, em eumprimcnto à missão conferida
por essa Presidência. a fim de participar do I1 Encontro
Latino-Americano sobre Política Aérea e Espacial. a
se realizar entre os dias 5 a 9 de junho do corrente
ann.

Na oportunidade apresento-lhe as melhores expre
sües de estima e elevada consíderação.

Atenciosamente. - Deputado Sérgio Spada, Viee
Líder do PMDB.

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

39) repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no hemisfério
ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torridos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 185, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza O Senhor Deputado Sérgio Spada a
participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica O Senhor Deputado Sérgio Spada au

torizado a participar de missão cultural na República
Dominicana a partir de 01 de junho de 1989, sem ônus
para a Câmara dos Deputados, considerando-se esse
afastamento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
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nes ilegalmente han incrementado su presencia militar,
en Panamá, ai margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados,

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de usted,

Atentamente, - Celso G. Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELIMINAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira~ 16-6
Saída às 18h- Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP. '
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6 .
9h -'Visitá, ao Monumento e' homenagem a Ornar

Torrijos. '
10h - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição de dados sobre, a
situação dó Canal.

13h-Almoço
15h - 1- Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia') (vide abai'
xo)
. 20h -.: Jantar

Domingo 18-6
9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade

civil panamenha (Plenário de Assembléiá') (vide abai
xo)

13h - Almoço ,
14h30min';'" sessão Conclusi'{a dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fimde tarde- Saída do Aeroporto da Ciqade do

Panamá
(') - Entida'des e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato' de Jornalistas; Univer
sidade Na,cional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N' 196

EMBAJADA DE PANAMÁ

Brasília, DF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camára de los Diputados
Brasília, DF

Seííor Diputado:,
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el propósito de remitirle adjunto para su ilustrado
'conocimiento, fotocopia dei Decreto n' 58 dei 10 de
mayo de 1989, mediante el cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidadde las Eleccibnes del
7 de mayo de 1989.

Las razones, que Ilevaron a nnestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente éx
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cnevas,Encargado de
Negocios, aj.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Decreto n' 58,
de 10 de mayo de 1989

Por el cual se declara la nulidad de, las elecciones
dei Tde mayo de 1989

EI Tribunal Electoral, en uso de sus facultades consti:
tucionales y legales, considerando, que el Tribunal Elec
toral convocó ai pueblo panameíío a elecciones pop~- .
lares a celebrarse el dia 7, de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidente de"1a Repúblicâ"
Legisladores, Representantes de Corregimientos y Con-
cejales; , ,

Que estas elecciones fueron organizadas en medio
de la más' aguda crisis fiscal y económica que sufre
la República de Panamá con el ánimo de brindar al
pueblo panameíío la oportunidad de producir la renova-
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ción de sus principales órganos de gobierno dentro de
la legalidad y para demonstrar ai mundo Ia voluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia, a pesar
de que el ejercicio electora1 significó un enorme sacri
ficio econóinico y una distracción d~esfuerzo, ante los
constantes ataques dei agresor;

, Que, terminadas las votaciones a las 5:00 de la tarde, '
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo el país;

Que el desarrolIo normal de las eleccicines fue alte
rado por la' acción obstruccionista de muchos extran
jeros llamados por fuerzas políticas nacionales o forá
neas sin gozar de una invitación deI tribunal electoral,
cuyo evidente,propósito era eI de avalar la, tesis deI
fraude electoral, proclamada ai mundo' por las autori
dades norteameficanas desde fecha muy anterior a las
elecciones. ' '

Que Ia relación suscinta'de estos hechos, según sc
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspectores electorales
y funcionarios responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recin,tos ej':'ctorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente iinposible la proclamación de
eualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con el Artículo 136 de la Consti
tución Política ylos Artículos 290 y 291 dei Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones. decreta: ' .

Artículo Pi:imero': Se de'dara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mayo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popn1ar
previstos para ser proclama,dos en las mi~mas,

,Artículo Segundo: Se ordena enviar a todos los Órga
nos deI Estado, Ejecntivo, Legislativo y Judicial, copia
dei informe a que se refiere aqui lo dispuesto, a fin
de que se promuevan las medidas constitucionales y
legalestendient~s a preservar el orden constitucional
ylegal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ro
driguez, Magistrada Presidente. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente, - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soherania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
'sendo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick'"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz

'e Elliot Abrams;
Considerando que as medidas de gu~rra econômica

e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internaêional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre naçõescivilizadas,
consagradas nos arts, 4" e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte; , ,

Considerando que tais ações estão dirigidas contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Panamá à soberania panamenha,
bem como, visam a impor um programa de liberalização
forçada de Sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá eII! "zona de livre cOInérci~" , como pretende
publicamente o grupo do ex-assessorde Segurança Na
cional; Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do goyerno dos
'EUA ao Panamá juntaram'se 'vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de WalI Street, como
a banca de advogados Arnold andPorter, do ex-secretá
rio-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob
contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);
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Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro que criou a Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nosso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-americana, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberania de todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminação e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2") ,a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3") repulsa em relação atodoprojeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica
adotadas contra O Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país
irmão;

5') da mesma forma, instamos nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econõmica;

6°) finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal.dos acordos Carter-Torrijos.

Brasília, DF, 5 de abril de 1988.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N"1S7, dé 1989 '"

(Da Mesa)

Autoriza O Senhor Deputado Vic~nte Bogo a par
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica O Senhor Deputado Vicente Bogo au

torizado a participar de missão cultural no Panamá a
partirde 16 de junho de 1989, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastainento co
mo de comparecimento efetivo,

Art. 2" Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação,

Justificação

O Senhor Depntado Vicente Bogo foi 'convidado pela.
Assembléia Legislativa do Panamá para participar do
Encontro de Parlamentares Latino-Americanos pela
Soberania do Panamá, a partir de 16 de junho de 1989.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência da Câma
ra dos Deputados, bem como convite oficial e progra
mação do evento, solicitando licença para se ausentar
do País é que essa ausência seja considerada missão
autorizada para os fins do que dispõe a letra f, do art,
l' do Ato da Mesa n° 83178.

'A presença do Deputado brasileiro Desse evento será
de grande importância para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos'. ': " .
, Sala das Sessões, 29 de junho de 1989. - Paes de

Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed-
me Tavares, Segundo SecretáJio ,- Relator. '

PARECER DA MESA'

A 'Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de' Andrade, Presidente; Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Edme Tavares; 2' Secretário (Relator); e
Carlos Colta, 3' Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza
O Senhor Deputado Vicente Bogo a participar de mis
são cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 29 de junho de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.
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Brasília, 15 de junho de 1989
Of. n" 203
Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tendo em vista o cumprimento do que estabelece

as normas desta Casa, informo a V. Ex' que estarei
ausente do país no período de 16 a 20 deste mês de
junho. Isso se dará em função de viagem que farei
ao Panamá juntamente com outros parlamentares brasi
leiros, atendendo a convite da Embaixada daquele país
para acompanhar o processo eleitoral panamenho. As
sim. solicito a V. Ex:1 o abono dus minhas ausências
no período.

Grato pela atenção, aproveito para reafirmar a certe
za de minha estima e consideração,

Cordialmente. - Vicente ~ogo, Deputado Federal.

Brasília, 13 de junho de 1989
Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Anexo à presente missiva enviada pela Assembléia

Legislativa da República do Panamá, convidando de
putados brasileiros a participar de um encontro de parla
mentares latino-americanos sobre a soberania e a inde
pendência da Nação panamenha.

O Encontro, originalmente previsto para os dias LO
e 11 de junho, foi transferido para 17 e 18 p, v, e
será realizado na capital daquele país-irmão, sem qual
quer ônus para a Câmara dos Deputados.

Tendo em vista que a delegação brasileira sairá do
País no dia 16-6, requeiro a V. Ex' que a mesma seja
enquadrada nos termos da letra e do Ato da Mesa n'
133, de 24-5-89.

Oportunamente, cada parlamentar integrante da co
mitiva dirigir-se-á a V. Ex' para a competente comuni
cação de seu afastamento temporário (4 dias) do País.
- Luiz Salomão, Coordenador do Comitê Parlamentar
de Solidariedade é Defesa da Soberania do Panamá.

Brasília, 7 de junho de 1989
Prezado Companheiro(a):
Por motivo superior a Assembléia Legislativa do Pa

namá adiou para os dias 17 e 18-6 o Encontro de Parla
mentares Latino-Americanos pela Soberania do Pana
má, antes previsto para 10 e 11-6,

Em conseqüência, rogo ao companheiro (a) que re
confirme sua participação na delegação, se possível por
escrito, para melhor controle, bem como envie ao meu
gabinete (Anexo IV 733), seu passaporte diplomático
para obtenção do competente "visa" na Embaixada pa
namenha.

Anexo à presente os seguintes documentos:
I - convite da Assem bléia Legislativa do Panamá;
lI-programa proposto;
III - cópia do Decreto n' 58 do Tribunal Eleitoral

da República do Panamá;
IV - cópia do Manifesto de Fundação do Comité

de Solidariedade e Defesa da Soberania do Panam,'.
O programa contém informações sobre partida do

Brasil e retorno, não havendo ainda confirmação das
atividades previstas para a Cidade do Panamá. Reitero
que a viagem aérea, translados, hospedagem e alimen
tação náo representarão ônus para os parlamentares
convidados.

Para outros esclarecimentos. encareço que me procu
re nos telefones: 224-2569 ou 311-5733.

Cordial abraço. - Deputado Luiz Alfredo Salomão.
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

LEGISLATTVA

Panamá, 2 de junio de 1989
NOTA n' 557-DPAL
Diputado
Luiz Salomão
Presidente deI Comité
de Solidaridad con Panamá
E.S.D.

Estimado Diputado Salomão:
Hemos visto com mucho beneplácito lá actitud verti

If~-Y latinoamericanista adaptada por su persona, en
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el apoyo solidario y decisivo a nuestra justa causa, por
la soberanía y la indcpcndencia de la nación panamena
y frente a la despiadada agresión de que es victima
la República de Panamá por parte deI gobiemo de los
Estados Unidos dc América.

Conocedores de! intcrés de recibir de primera mano
toda la información real y fidedigna de lo que sucede
actualmente en Panamá, mis colegas miembros de los
Partidos P.R.D., PA.LA, Republicano y Liberal con
representación en la Asamblea Legislativa de Panamá,
queremos hacer Ilegal' a usted y a un grupo de parlamen
tarios brasilenos, una cordial invitación para que visiten
nuestro país los días 10 y 11 de .iunio, con el ânimo
de que palpcn sobre el propio terreno, la situación de
ocupaciôn militar a que estamos siendo sometidos por
parte de Las Fuerzas Armadas Norteamcricanas. quie
nes ilegalmente han incrementado su prcscncia militar
en Panamá, aI margen de acuerdos contractuales entre
nuestros dos paises y en abierto ultraje a las principales
normas de convivencia pacifica que deben regir las rela
ciones entre los Estados.

Esperando la acogida a la presente missiva, me despi
do de ustcd,

Atentamente. - Celso G, Carrizo M., Presidente.

PROGRAMA PRELlM1NAR
(sujeito a confirmação)

Sexta-feira - 16-6
Saída às 18h - Aeroporto do Galeão - Encontro

Sala VIP-VASP.
Chegada por volta das 22h - hora local do Panamá

Sábado 17-6
9h - Visita ao Monumento e homenagem a Ornar

Torrijos.
!Oh - Visita à "Zona Canalera" e à proximidade

das bases militares, com exposição dc dados sobre a
situação do Canal.

13h-Almoço
15h - I' Sessão de Audiência Pública com os líderes

ou representantes dos partidos políticos e da sociedade
civil panamenha (Plenário da Assembléia ') (vide abai
xo)

20h -lantar
Domingo 18-6

9h - 2' Sessão de Audiência Pública com a sociedade
civil panamenha (Plenário de Assembléia ') (vide abai
xo)

13h-Almoço
14h30min - Sessão Conclusiva dos parlamentares

latino-americanos - Redação de documento final.
20h - Encontro com autoridades civis e militares.

Segunda-feira 19-6 Manhã livre
Fim de tarde - Saída do Aeroporto da Cidade do

Panamá
(*) -Entidades e representantes depoentes:
CUT-Panamá; Colégio Nacional de Advogados

(OAB do Panamá); Sindicato dc Jornalistas; Univer
sidade Nacional e Universidade Católica; Federação
de Estudantes do Panamá; Corte Panamenha; Forças
de Defesa; empresariado nacional.
E.P.BR. N° 196

EMBAlADA DE·PANAMÁ

Brasília, J;lF, 12 de mayo de 1989
A Su Excelencia el Senor
Diputado Luiz Alfredo Salomão
Camâra de los Diputados
Brasília, DF

Senor Diplltado:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia,

con el prl)pósito de remitirle adjunto para sn ilustrado
conocimiento, fotocopia dcl Decreto n' 58 deI 10 de
mayo de 1989, mediante cI cual el Tribunal Electoral
de Panamá declara la Nulidad de las Eleccioncs deI
7 de mayo de·1989.

Las razones. que llevaron a nuestro máximo Tribunal
Electoral a tomar esta decisión, están claramente ex
puestas en el contenido de dicho Decreto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración. - Alexander Cnevas, Encargado de
Negocias, a,Í.

Julho de J989

REPlrBLICA DE PANA..c\1Á
TRIBUNAL ELECTüRAL

Decreto n' 58,
de 10 de ma)'o de 1989

Por el cual se declara la nulidad de las elecciones
dei 7 de mavo de 1989

EI Tribunal Electma!. en uso de sus facultades consti
tucionalcs y legales, considerando. que el Tribunal Elec
toral convocó ai puebl0 panameno a elecciones popu
lares a celebrarse el dia 7 de mayo de 1989 a objeto
de elegir Presidente, Vicepresidentc de la República.
Legisladores, Representantes dc Corregimientos y Con
cejales;

Que estas elecciones fueron organizadas en media
de la más aguda crisis fiscal y econômica que sufre
la República de Panamá con el ânimo de brindar aI
pueblo panameiio la oportunidad de producir la renova
ción de sus principales órganos de gobiemo dentro de
la legalidad y para demonstrar aI mundo la \'oluntad
de actuar dentro deI marco de la democracia. a pesar
de que el cjercicio electoral significô un enorme sacri
ficio económico y una distrdccidn de csfuerzo ante los
constantes ataqucs dei agrcsor:

Que, terminadas las votacioncs a las 5:00 de la tarde,
se produjeron hechos que aún persisten y los cuales
han alterado de manera significativa el resultado final
de las elecciones en todo cl país:

Que eI desarrollo normal de las elecciones fue alte
rado por la acción obstruccionista de muchos extran
jeros lIamados por fuerzas políticas nacionales o forá
ncas sin gozar de una invitación deI tribunal electoral,
cuyo evidente propósito era el de avalar la tesis dei
fraude elcctoral, proclamada ai mundo por las autori
dades nortcamericanas desde fecha muy anterior a las
elecciones.

Que la relación suscinta de estas hechos. según se
desprende de los informes recibidos por el Tribunal
Electoral, de los coordinadores, inspcctores electorales
y funcionarias responsables de la Dirección General
de Organización Electoral, así como de las juntas escru
tadoras y proclamadoras dan cuenta de la constante
sustracción de las boletas en los recintos electorales,
compra de votos por parte de los partidos políticos y,
especialmente, la falta de actas y otros documentos que
hacen absolutamente imposible la proclamación de
cualquiera de los candidatos.

Que de conformidad con eI Artículo 136 de la Consti
tución Política y los Artículos 290 y 291 deI Codigo
electoral, el Tribunal Electoral podrá declarar de oficio
la nulidad de las elecciones, decreta:

Articulo Primero: Se declara la nulidad de las elec
ciones celebradas el 7 de mavo de 1989 en su totalidad
en todos los niveles de los cargos a elección popular
previstos para ser proclamados en las mismas,

Articulo Segundo: Se ordena enviar a todos los Orga
nos dcl Estado, Ejeeutivo, Legislativo y Judicial. copia
del informc a que se reficre aqui lo dispuesto, a f.in
de que se promuevan las medidas constitllcionales y
legales tendientes a preservar el orden constitucional
y legal de la República.

Comuniquese y Publiquese. - Yolanda Pulice de Ru
driguez, Magistrada Prcsidentc. - Luis Carlos Chen,
Magistrado Vicepresidente. - Aurelio Correa Estribi,
Magistrado Vocal. - Carlos A. Bonilla Garcia, Secre
tario General.

MANIFESTO

Comitê de Solidariedade e Defesa
da Soberania do Panamá

Considerando que a República-irmã do Panamá está
scndo vítima de uma insidiosa campanha intervencio
nista, que não ocorria desde os tempos do "Big Stick"
de Theodore Roosevelt, política agora reencenada pelo
Presidente Reagan, através de seus funcionários do De
partamento de Estado, especialmente George Schultz
e ElIiot Abrams;

Considerando que as medidas de guerra econômica
e financeira lançadas pelo governo norte-americano
contra o Panamá estão causando graves prejuízos ao
povo deste país, sendo contrários aos mais elementares
princípios do Direito Internacional, da autodetermina
ção dos povos e de convivência entre nações civilizadas,
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consagradas nos arts, 4' e 5' do projeto de Constituição,
já aprovados pelo Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte;

Considerando que tais ações estão dirigidas.'·contra
os tratados Carter - Torrijos, pelos quais se assegura
a entrega do Canal do Pli-namá à soberania panamenha,
bem como, visam a imporum programa de liberalização
forçada de sua economia, com o objetivo de converter
o Panamá em u zona de livre comércio", como pretende
publicamente o grupo do eX-assessor de Segurança Na- ,
cional, Norman Bailey;

Considerando que na atual agressão do governo dos
EUA ao Panamá juntaram-se vários grupos privados,
vinculados ao sistema bancário de Wal1 Street, como
a banca de advogados Arnold and Porter, do ex-secretá
ria-assistente para América Latina de Estado William
Rogers (que, por sinal, o governo brasileiro tem sob

contrato, para representar nossos interesses junto aos
bancos credores da dívida externa);

Considerando que os ataques norte-americanos ao
Panamá violam expressamente a Carta das Nações Uni
das e o Tratado do Rio de Janeiro qiJe criou' ,,'Organi
zação dos Estados Americanos;

E considerando, finalmente, que nOSso governo tem
adotado uma política passiva e omissa, e quase coni
vente, frente à agressão norte-american-a, os constituin
tes abaixo assinados decidimos organizar: um Comitê
de Solidariedade e de Defesa da Soberania do Panamá,
manifestando:

1') a defesa da legítima soberania do Panamá cons
titui a defesa da soberaniade todas as nações latino-a
mericanas e dos princípios de autodeterminaÇão e não
ingerência nos assuntos internos de outros países;

2') a agressão econômica e eventualmente militar ao
Panamá é uma agressão a toda a América Latina;

3') repulsa em relação a todo projeto que vise a impor
um sistema de "soberanias limitadas" no Hemisfério
Ocidental;

4') 'exigência de que o governo brasileiro faça gestões
junto ao governo norte-americano no sentido de suspen
der imediatamente as medidas de guerra econômica

, adotadas contra o Panamá, de eliminar todos os embar
gos e bloqueios de bens panamenhos nos Estados Uni
dos, bem como sustar o envio de tropas àquele país-
irmão;, .

5') 'da mesma forma, instamos'nosso governo a soli
darizar-se com o povo panamenho, através da prestação
de ajuda econômica;

6') finalmente, apoiamos o cumprimento incondicio
nal dos acordos Carter-Torrijos,

Brasilia, DF, 5 de abril de 1988,

!PROJETO DE lEI N~ 2.570, DE 1989
MENSAGEM N~ 234/89
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CAPITULO

CAPíTULO

v - DA CONTRIBUIÇAo DO PRODUTOR RURAL.

DO PESCADOR E DO GARIMPEIRO 153

VI - DO SALÂRIO-DE-CONTRIBUIÇAO 154 a 155

I toda pessoa residente no País ou que nele trabalhe,

sem distinção de nacionalidade, pode participar da Previdência

Social, mediante contribuição, TIq forma estabelecida nesta

Lei; e

TíTULO 111 - DA ARRECADAÇAo E .RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES

DISPOSIÇAo GERAL

CAPITUT.O I - DA ARRECADAÇAO E RECOLHIMENTO 156 a 167

II é dever do Estado garantir aos beneficiários um

sistema de beneficios e serviços na ocorrência de eventos que

suprimam reduzam a sua capacidade de subsistÊncia.

Art. 4Q A Previdência Social tem por finülidade:

CAPíTULO 11 - DA ADMINISTRAÇAo E FISCALIZAÇAo

CAPíTULO 111 - DA PROVA DE QUITAÇÃO DE D~BITO

TITULO IV - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

PARTE IV - DISPOSIÇOES FINAIS

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

DISPOSIÇAo PRELIMINAR

168 a 180

lB1 e 182

183 a 189

190 a 220

I - garantir üos seus segurados meios para a cobertura dos

eventos de doença, invalidez, velhice, tempo de serviço, aci

dente de trabalho e desemprego involunrário~

II - ajudar aos segurados de baixa renda na manutenção dos

seus dependentes e dar proteção à rnaternidade~

lI! - assegurar, por motivo de prisão ou morte, auxílio ou

pensão para os dependentes econômicos dos segurados.

PARTE II

DO PLANO DE BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

TITULO I

DOS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL

Art. lQ A Seguridade social compreende um conjunto inte

grad~ de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da socie

dade, destinadas a assegurar o direito relativo à previdência,

ã snúde e ã assistência social.

PARTE I

INTRODUCI\o

TITULO I

DOS PRINCIPIOS GERAIS DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2Q A Seguridade Social rege-se pelos seguintes prin

cipios:

I - universalidade da cobertura e. do atendimento;

II - uniformidade c equivalência dos benefícios e serviços

às populaQáes urbanas e rurais;

Art. 5Q A previdência social compreende:

I - o Regime Geral de Previdência Social;

11 - o Regime Facultativo Complementar de Previdência So

cial; e

III - regimes próprios de previdência social, de funcioná

rios públicos civis ou militares, da União, dos Estados, do

Distrito Federal ou dos Municípios, bem como das respectivas

autarquias e fundações, que serão custeados por fontes

distintas da Seguridade Social.

§ lo O Regime Geral de Previdência Social - RGPS, garante

cobertura de todas as situações expressas no art. 4Q, ex

ceto a de desemprego inVOluntário, objeto de' "lei especial.

§ 2Q O Regim~ Facultativo Complementar de Previdência

Sociul tem por objetivo a conc~ssão de pecúlio e de beneficioR

complcm~ntares aos do Regime Geral ~e Previdência Social.

II1 seletividade

benefícios e serviços;

e distributividade na prestação dos
§ 3Q OS regimes próprios de previdência social <J.ssegura

rão, pelo menos, a~o5cntadoria e pensão, e serão disciplinados

leis especiais.

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

v - eqüidade na forma de participücão no custeio;.
VI - diversidade da b~se de financiamento; e

VII - caráter democrático e descentralizado.da gestão ad

ministrativa, com participação da comunidade, em especial de

trabalhadores, empresários e aposentados.

TITULO II

DOS PRINCIPIOS BÂSICOS E DA FINALIDADE D~ PREVIDENCIA SOCIAL

Art. 39 A Previdência Social rege-se pelos seguintes prin

cípios básicos:

Art. 6Q A ~dministracfio do Regime Geral de Previdência

Social e do Regime Facultativo Complementar de Previdência

Social é atribuída ao Sistema Nacional de Previdência e Assis

tência Social - SINPAS, sendo exercida pelos órgãos e entida

des que o compõem.

TITULO II

DO REGIME QERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CAPITULO I

DOS BENEFICIÂRIOS

Art. 7Q Os beneficiários do Regime Geral de Previdência

Social classificam-se em segurados e dependentes, nos termos

das Seções I e 11.
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assalnria e

os órgãos e

fundacional; e

SEÇJ\.O I

DOS SEGURADOS

Art. 89 ~ segurado obrigatório:

I - como empregado:

a) que presta serviço não eventual, de natureza urbana

ou rural, à empresa, sob dependência desta e mediante salário,

inclusive como diretor empregado;

b) o contratado por empresa de trabalho temporário defi

nida em legislação específica.

cJ o que presta serviço sazonal de natureza urbana ou ru

ral a uma ou mais empresas;

d) o brasileiro 011 Ó estrangeiro domiciliado e contratado

no Brasíl para trabalhar como empregado em sucursal ou agência

de empresa nàcional no ~xteriQr;

e) o que presta s~rviço, no 2rasil, a missão diplomática

ou reparti cão consular de carreira estrangeira e a órgãos a

elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições,

excluídos o estrangêiro sem residência permanente no Brasil e

o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país

da respectiva missão diplomática ou repartiçfio consu~ar;

f) o brasileiro civil que trabalha para a União, no

exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais

dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domici-~

liado e contratado, salvo se segurado obrigatório na forma da

legislação vigente do país do domicílioJ e

g) o bolsista e o estagiário que prestam serviço à empresaJ

II - como empregado doméstico, o que presta serviço de

tureza contínua a pessoa ou família no âmbito residencial, em

atividades sem fins lucrativosJ

III - como empregador:

a) o titular de firma individual urbana ou rural, o dire

tor não empregado, o membro de conselho de administração de

sociedade, o sócio-gerente, o sócio solidário, o sócio-cotista

que recebe I1 pro labore" e o sócio de indústria, de empresa ur

bana ou rural; e

b) a pessoa natural que, diretamente ou por intermédio de

preposto, explora atividade agropecuária, pesqueira e de ex

tração de minerais, em caráter permanente ou temporário, com

auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que

eventualmenteJ

IV - como trabalhador autônomo:

a) aquele que exerce, habitualmente e por conta própria,

atividade profissional remune~ada de natureza urbana ou ruralJ

b) aquele que presta serviço de n~tureza urbana ou rural

de caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relacão de em-

pregOJ

c) o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatári~ ru

rais, Q garimpeiro e Q pescador artesanal e respectivos cônju

ges ou companheiras, que exerçam suas atividades em regime de

economia familiar, sem empregados.

V - como equiparado a trabalhador autõnorno, além dos casoS

previstos em legislação específica:

a) o ministro de confissão religiosa e o membro de insti

tuto de vida consagrada e de congregação ou de ordem r~ligio

5a, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigDtoria

mente à Previdência Social em razão de outra atividadc o ou 2

outro regime previdenciário, e o militar ou o civil, aind~ que

na condição de inativo;

b), o empregado de organismo oficiaJ internacional ou es

trangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando i}mpar.J.do

por sistema próprio de previdência socialJ c

c) o brasileiro civil que trabalha no exterior pa~a orga

nismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efe

tivo, ainda que lâ domiciliado e contratado, salvo quando am

parado por sistema de previdência social do país do locaJ óe

trabalho;

VI - corno trabalhador avulso, o estivador ou confexente ou

assemelhado e outros assim considerados pela lei q sindicaliz~

dos ou não, que prestem serviços a diversas empresas.

§ lQ Todo aquele que exercer, concomitantementE Q rn2is 8e

urna gtividade remunerada sujeita ao Regime Geral d~ Previdên

cia social será obrigatoriamente filiado em relação a cada uma

delns, observados os limites de contribuição e de ben~fícios

estabelecidos nesta Lei para cada segnrõ_do.

§ 20 O aposentado do Regime Geral de Previdência Sociul

que permanece em atividade sujeita a este regi~e ou a ~

retorna, somente tem direito, por ocasião do afastamento~ ao

pecúlio, conforme o disposto nos arts. 73 a 76 q não la~enGo

jus a outrns prestatões, salvo as decorrentes de SU2 conãiçgo

de aposentado I observado em caso de acidente do trabalho q Q

disposto no art~ 127.

Art. 9Q .0 servidor civil ou militar da llnião, dos EstE

dos, do Distrito Federal ou dos Municípios; bem como o das

respectivas autarquias e fundações, sujeito a regimes próprios

de previdência soci~l (art. 5Q, § 30) que exerça também UIDa ou

mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência

Social, é segurado obrigatório em relação a cada uma delas.

Art. 10. ~ segurado facultat~vo o maior de q1.!artazE! art'J::;

de idade que, não enquadrado no art. 8º, contribuir para o

Regime Geral de Previdência Social, na maior alíquot.a. previs·cEl.

para o trabalhador autônomo.

Art. 11. Consideram-se:

I - empresa - a firma individual ou sociedade que, assu

mindo o risco de atividade econômica urbana ou rural; aômite r

di.rige a prestação pessoal de serviCor bem õ.8~,irn

entidades da administracão direta o indiret.a c

II - empregador doméstico - quem admite a seu serviço o sem

finalidade lucrativa, empregado doméstico.

Parágrafo único. Equiparilm-se ã emprega 0 para os efe:i.-tos

desta Lei, o empregador rural pessoa natural, D pcscaàor
Q

o

garimpeiro, o trabalhador autônomo que remunera serviço a ele

prestado por empregado ou outro trabalhador autônomo. a socio

dade civil de direito ou de fato, inclusive o condominio

imobiliário definido na Lei nQ 4.391, de 16 de dezembro d~

1964, cooperativa ou associação de qualquer n9tu~ez~~ bem

como a missão diplomática e a repartição consular de c;]xKj~i~B

estrangeirn e os respectivas membros.!' em r<31aç:ãe. &:! 5(;lgurar.ln

seu servico.
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Art. 12. Perde a qualidade de segurado o filiado

tório que, não êstando em gozo de benefício, deixa de

buir por mais de doze meses consecutivos.

obriga

contri-

S 20 Consideram-se companheiros as pessoas que tenham

mantido vida em comum nos últ~mos cinco anos ou, por menor

tempo, se tiveram filhos comuns.

S lo O prazo deste artigo é djlatado:

a) em até doze meses após a cessação da segregação

compulsória por motivo de doença;

b), em até doze meses após a soltura, no caso de segurad6

preso;

c) em até três meses após o término da incorporação para o

fim de prestar serviço militar obrigatório:

d) em até vinte e quatro meses, no ~aso de segurado que
tenha contribuído com mais de ~ento e vinte contribuições

mensais.

S 2Q Estando o segurado desempregado e comprovada tal

condição em órgão próprio do governo federal, os prazos de que

tratam o caput deste artigo e a alinea ~ do parágrafo anterior

ficam acrescidos de doze meses.

S 3Q Para o segurado com recurso em tramitação nos órgãos

administrativos competentes, os prazos deste artigo ~erão

contüdos a partir da decisão final.

§ 4Q No prazo estabelecido neste artigo, só será aceito

pagamento de nov~s contribuições após a quitação das relativas

ao período da interrupção.

S 59 A perda da qualidade de segurado ocorre no décimo

primeiro dia do segundo mês seguinte ao do término dos prazos

fixados ou dilatados neste artigo.

Art. 13. Perde a qualidade de segurüdo o filiado faculta

tivo qUê, não estando em gozo de benefício, deixa de contri

buir por mais de seis meses consecutivos.

S lQ No prazo estabelecido neste artigo, será aceito pag~

menta de novas contribuições após a quitaca0 das relativas ao

período da interrupção.

§ 2Q O prazo deste artigo é dilatado em mais seis meses,

não sendo devidas as contribuições relativas a-esse período de

doze meses, quando houver interrupção de atividade remunerada

exercida pelo segurado.

§ 30 A perda da qualidade de segurado ocorre no ~écimo

primeiro dia do segundo mês seguinte ao do término dos prazos

deste ârtigo.

SECA0 II

§ 30 A dependência econômica das pessoas de que trata o

inciso I é presumida e a das demais deve ser provada.

CAPtTULO IX

DAS PRRSTACOES EM GERAL

SECA0 I

DAS ESP~CIES DE PRESTACOES

Art & 15 ~ O Regime Geral de Previdência Social compreende

as seguintes prestações:

I - ao segurado:

a} aposentadoria por invalidez;

b} aposentadoria por idade;

c} aposentadoria por tempo de serviço;

d) aposentadoria especial;

e} auxílio-doença;

f) abono-família;

g} salário-maternidadeJ e

h) salário-família;

11 - ao dependente:

a} pensão por morte; e

b} auxílio~reclusãoJ

111 - ao segurado e dependente:

a} pecúlio;

b) serviço social;

c) reabilitação profissional; e

d) por acidente do trabalho.

SECA0 IX

IXE PERtODOS DE CARIlNCIA

Art. 16& Per~odo de carência é o tempo correspondente ao

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que

o beneficiário faca jus ao beneficio.

Art. 17. A concessão das prestações pecuniárias do Regime

Geral de Previdªncia Social, r~ssalvado o disposto no ilrt. la",
depende dos seguintes periodos de carência:

DOS DEPENDENTES
e

I - doze contribuições mensais, no caso de auxílio-doença

aposentadoria por invalidez; e

Art. l4~ são beneficiários do Regime Geral de previdência

Social, na condição de dependentes do segurado, sucessiva e

excludentemente:

I - o cõnjuge ou companheira e o filho, de qualquer condi

ção, menor de 18 anos ou inválido;

11 - os pais;

111 - os irmãos, de qualquer condição, menores de 18 anos

ou inválido; e

IV - as pessoas designadas, menores de 18 anos ou maiores

de 60 anos ou inválidaS.

S lQ Equiparam-se a filho o enteado, o menor sob a guar

da judicial do segurado, e o tutelado que não possuam condi

ções suficientes para o próprio sustento e educação, cohforme

declaração ~scrita do segurado.

11 - cento e oitenta. contribuições mensais, nos casos de

aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviccr e

aposentadoria especial.

Art. 18. Independe de carência a concessão das seguintes

prestações:

I - pensão por morte, abono-familia, 5alár~o-maternidade,

salário-família e pecúli~o;

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos

sos de acidente de qualquer natureza ou causa, bem como nos

casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Pre

vidência social, for acometido das seguintes doenças: tuber

culose ativa; hanseníase; alienaçE-o mental; neoplasia mali.gna;

cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiop~tia

grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante;

nefropatia grave; estado avançado da doença de paget (osteíte
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o período de filiação anterior à data da

de segurado não será computado para efeito

deformante); síndrome de deficiência imunológica adquirida

(AIDS); e contaminação por radiação. com base em laudo peri

cial d~ medicina especializada;

III - serviço social;

IV - reabilitação profissional; e

v - prestações por acidente do trabalho.

Art. 19. O período de carência será contado:

I - quanto aos segurados obrigatórios, da data d~ filiação

ao Regime Geral de Previdência Social; e

11 - quanto aos segurados facultativos, da data do paga

mento da primeira contribuição, não sendo consideradas, para

esse efeito, as contribuições em atraso e as relativas a

períodos nnteriores.

Parágrafo 'Único.

perda da qualidade

de carência.

SECA0 III

DO cALCULO DO VALOR DOS BENEFíCIOS

SUBSEÇÃO I

DO SALARIO-DE-BENEFíCIO

Art. 20. O valor do benefício de prestação continuada,

exceto o abono-família, o salário-maternidade e o salário-fa

milia, será calculado com base no salário-de-beneficio.

Art. 21. Salário-de-beneficio é a média aritmética

simples dos últimos salârios-de-contribuiçno relativos aos

meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade

ou à data da entrada do requerimento, até um máximo de trinta

e seis, apurados em periodo não superior a quarenta e oito

meses.

§ l~ No caso de aposentadoria por tempo de serviço, espe

cial, ou por idade, contando o segurado com menos de vinte e

quatro contribuições no período máximo citado, O salário-de

-benefício corresponderá a um vinte c quatro avos da soma dos

salários-de-contribuição apurados.

§ 2Q O salário-de-benefício não será inferior ao sa

lário mínimo, nem superior ao limite máximo do sa15rio-de-con

tribuição na data de início do beneficio.

§ 3Q Não serão considerados, no cálculo do salãrío-de-be

ncficio, os aumentos salariais não decorrentes de lei ou norma

geral da empresa.

5 4Q Se, no período-base para cálculo, o segurado tiver

recebido benefício por incapacidade, sua duração 5erá computa

da. Nestes casos, considerar-se-á como salário-de-contribui

ção, no período, o salário-de-benefício que serviu de base

para o cálculo da renda mensal, reaju5tado nas mesmas épocas e

nas mesmas bases dos b~nefícios em geraL; e que não pod~rã ser

inferior ao salário mínimo.

Art. 22. Todos os salários-de-contribuição computados no

cálculo do valor do benefício serão atualizados monetariamen

te, mês a mês, de acordo com o índice de Preços ao Consumidor 

IPC, de modo a preservar os seus valores reais.

Art. 23. O salário-de-benefício do segurado que contribui

em razão de atividades concomitantes será calculado com base

na soma dos sülários-de-contribuição das atividades exercidas

na data do requerimento ou do óbito, ou no períodc-b.:.se d,~

cálculo, em relação às quais o período de carência foi cumpri

do.

SUBSEÇllo rI

DA RENDA MENSAL DO BENEFícIO

Art~ 24. A renda mensal do benefício de pre3taç5o conti

nuada será calculada aplicando-se sobre o 3alfirio-de-benefício

os percentuais r.espectivos (Subseções a V r VIII e I:t dci

Seção V deste Capítulo) .

Parágrafo único. A renda mensal ào benefício de prestação

continuada que substitui o salário-da-contribuição ou o rendi

mento do trabalho do se.gurado não será inf.erior ao salárj.o m5:

nimo.

Art. 25. No cálculo do valor da renda mensal do b13TIl3fíciQ e

serão computndos os salários-de-contribuição relativos aos

meses:

I - de contribuições devidas, ainda que não recolhida:::, pe

la empr'esa, no caso de empregado permaneni:e ou avulso,

11 - de contribuições efetivamGnte recolhidas u nos dem~is

casos.

Art. 26_ Ao segurado empregado que tenha cumprido tOd25 65

condições para concessão do benefício pIei i:eé'.tlo ma.s não

possa comprovar· o valor dos seus salários-de-contr.-ibtüç5o no

periodo-base de cálculo, é concedido o beneficio de valor

mínimo, devendo esta renda ser recnlculada, qu~ndo da áprCGOn=

tação de prova dos sa15rios-de-contribuiç~o.

Art. 27. Para p segurado empregado doméstico e 2vulso que,

tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do

beneficio requerido, não comprove o efetivo recolhimento das

contribuições devidas, será conced1do D benefício de valor

inínimo, devendo sua renda ser recalculaàa quando da ~pres8nta

ção da prova do recolhimento das contribuições.

Art. 2B. Ao segurado em gozo de i:!..posentaàoria 01J. au;,dJ50~

doença e ao dependente que durante o ano recebeu pensão ou 2U

xílio-reclusâo, será devido abono anual.

Parágrafo único... O abono anual será calC121adQ f no guri

couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos treDa

lhadores.

SEçAo IV

DO REAJUSTAMENTO DO VALOR DOS BENEF'íCJ:OS

Art. 29. O valor do benefício será reajustado segundo 23

regras dos arts. 14 e 15 da Medida Provisóri~ nº 63 r de lQ de

junho de 1989.

§!Q O primeiro reajuste do valor do benefício após su,~_

cc;>rreção, terá por base a variação acurnu.laclêl do índicG de

Preços ao Consumidor, contada do mês de seu início até o mGs

do reajustamento.

§ 20 Nenhum beneficio reajusta.do poderá G:l-:::ceder o valor:

de NCz$ 1.200,00 na data do reajustal1.1ento 6 rBsp~ité!dos l='S

direitos adquiridos.
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SEçAo v

OOS BENEFIcIOS

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorpo

rável ao valor da pensão.

SUBSEÇ)\O I

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Art~ 30. A aposentadoria por invalidez será devida, cum-

Art. 33. ~ aposentado por invalidez, enquanto não comple

tar 55 anos de idade, está obrigado, sob pena de suspensão do

beneficio, a submeter-se a exame, tratamento e processo de

reabilitaç~o profissional, proporcionados pela Previdência

Socíal, exceto o tratamento cirúrgico.

prida a carência, ao segurado considerado

insusceptivel de reabilitação para o exercício de

que lhe garanta a subsistência.

incapaz e

atividade
Art. 34. será cancelada a aposentadoria por invalidez, na

data em que o segurado retornar voluntariamente à atividade.

§ 10 A concessão da aposentadoria por lnvalidez depende

da verificação da condição de incapacidade mediante exame mé

dico-pericial a cargo da Previdência Social.

Àrt. 35. Verificada a recuperação da capacidade de traba

lho do aposentado por invalidez, s~rão observadas as normas

seguintes:

§ 3Q O benefício é devido a contar do dia mediato ao da

cessação do auxílio-doença, resalvado o disposto nos § 4Q e 5Q.

§ 42 Constatada incapacidade total e definitiva por

exame médico-pericial, a aposentadoria dispensa o prévio

auxílio-doença, sendo devida:

b) ao segurado autônomo, avulso, empregado doméstico ou

facultativo, definido no art. 10, a contar da data em que se

manifestou a incapacídade ou do dia da entrada do requerimen

to, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

a} ao segurado empregado ou empregador, a partir do décimo

sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da data da

entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do

requerimento decorrerem mais de trinta dias; e

segu{nte,

direito

aposentar,

documento ,.

pela Pre-

a) de imediüto, parü o segurado empregado com

retornar à função que desempenhava ;a empresa ao se

na forma da legislação trabalhista, valendo corno

para tal fim, o certificado de capacidade fornecido

vidência Social; ou

cessa:

SUBSEÇAo II

I - quando recuperação ocorre dentro de cinco anos

contados da data do início da aposentadoria por invalidez, ou

do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o beneficio

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do

auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, para os

demais segurados;

11 - quando a recuperação for parcial, ou ocorre após o

~eríodo do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado

apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmen

te exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da vol

ta à atividade:

a) pelo seu valor integral, durante seis meses contados da

data em que é verificada a recuperação da c~pacidade;

b) com reducão de 50% daquele valor, por igual período,

seguinte ao anterior; e

c) com ~edução de 75%, também por igual período

ao término do qual cessa definitivamente.

da

ao

primeiros quinze di~s de afastamento

de invalidez, cabe ã empresa pagar

salário ou, ao segurado empregador,

S 50 Durante os

atividade por motivo

segurado empregado o

remuneração.

S 2Q A doença GU lesão de que o segurado já era portador

ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe

confere direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a

incapacidade sobrevém por motivo de progressão ou agravamento

dessa doença ou lesão.

§ 60 Em caso de doença que imponha segregação compulsó

ria, a aposentadoria será devida desde a data da segregação se

confirmada por exame médico de autoridade sanitária, indepen

dente da concessão de auxílio-doença.

Art. 31. A aposent.:ldoria por invalidez, observado o dis

posto na Seção III deste Capítulo, consiste numa renda mensal

de 80% do salário-de-benefício, mais 1% deste por grupo de

doze contribuições, até o máximo de 20%.

Parágrafo único. No cálculo do acréscimo previsto neste

artigo será considerado como período de contribuição o tempo

em que o segurado recebeu auxílio-doença de ou outra aposenta

doria por invalidez.

DA APOSENTADORIA POR IDADE

Art. 36. A aposentadoria por idade será devida dO

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completa

65 unos de idade, se homem, ou 60 anos, se mulher.

§ lo O limite de idade previsto neste artigo será redu

zido em cinco anos para 05 segurados trabalhadores rurais de

ambos sexos e para os que exerçüm atividade em regime de

economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garim

peiro e o pescador artesanal.

S 2~ A aposentadoria por idade será devida:

Art. 32. O valor da aposentadoria por invalidéz do segu

rado que necessite da assistência permanente de outra pessoa,

segundo critério previamente estaqelecido pela Previdência

Social, é majorado em 25%.

I - para o segurado empregado, inclusive doméstico:

a) a partir da data do desligamento do emprego, quando

requerida até essa data ou até noventa dias depois dela; ou

Parágrafo único. O acréscimo de que 'trata este artigo:
b) a partir do requerimento, nos demais casos;

a) será devido uinda que o valor da aposentadqria atinja

limite máxímo legal;

II - para os demais segurados, a partir da data da entrada

do requerimento.

b) será recalculado com base no valor reajustado da

aposentadoria; e

Art. 37. A aposentadoria por idade, observado o disposto

na Seção III deste Capítulo, consiste numa renda. mensal de 70%
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do salário-de-benefício, mais 1% deste por grupo de doze

contribuiçõ~5, até o máximo de 30%.

Art. 38. A aposentadoria por idade pode ser requerida

pela empresa, desde que o segurado tenha cumprido a carência,

quando este completa 70 anos de idade, se do sexo masculino,

ou 65 nnos, se do feminino, sendo compulsória; neste caso será

garantida ao empregado n indenizacão prevista na legislacão

trabalhista.

SUBSEÇl\.O III

DA APOSENTADORIA FOR TEMPO DE SERVICO

judicial, só produz efeito quando baseada em inicio de provcl

material, não sendo admitida. em qua.lquer caSOl prOVá '":0::Ç1U8i

varnente testemunhal.

Art. 43. O professor, após 30 anos, e a professo~8, ~pós

25 anos, de efetivo exercício em funções d,s magi-rc:tér3.cl r pode

rão aposentar-se por tempo de serviço com renda mensal corres

pondente a 100% do salário-de-benefício, observado o disposto

na Seção II! deste Capítulo.

SUBSECl\O IV

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

da, cumprida

cOJ'flpletar 30
se mulher.

Art. 39.

Art. 40.

o disposto

mensal:

A aposentadoria por tempo de serviço será devi

cnrencia exigida nesta Lei, ao segurado que

anos de serviço, ,se homem, ou 25 anos de serviço,

A aposentadoria por tempo de servico, observado

na Seçno IrI deste Capítulo, consiste numa renda

Art. 44. A aposentadoria especial

cumprida a carência exigida nesta Lei,

trabalhado durante quinze, vinte ou

conforme a atividade profissional,

espec~a~s que prejudiquem a saüde ou

na forma estabelecida em lei.

será devida, uma vez

ao segurado qU~ ~iver

vinte e cinco ~nQS~

sujeito a condições

a integridade irsic~l

I - para o homem: de 70% do salário-de-beneficio aos 30

anos de serviço, mais 6% deste para cada novo ano completo de

atividade, até o máximo de 100%, aos 35 anos de serviço; .e

11 - para a mulher: de 70% do salário-de-benefício aos 25

anos de serviço, mais 6% deste para cada novo anç completo de

atividade, até o máximo de 100%, 30 anos de serviço.

S 10 A aposentadoria especial, observado o disposto na

Seção III deste Capítulo, consiste numa renda mensal corres

pondente ao valor do salário-de-benefícia.

§ 2Q A data de início do benefício é fixada da mesru3

forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto

nos incisos I e 11 do § 2Q do art. 36.

Art. 41. A data do início da aposentadoria por tempo

serviço é fixada da mesma forma que a da aposentadoria

idade, conforme o disposto nos incisos I e 11 do § 2Q do

36.

de

por

art.

§ 3Q O tempo de serviço correspondente ú 2"i:ividade pro

fissional exercidD; sob condicões especiais que sejam ou ve:nliiJ.m

a ser consideradas prejudiciais ã saúde ou à integridad~ fisi

ca~ é convertido, segundo critérios de equivalência fizad':>s em

Lei, para efeito de qualquer benefício.

Art. 42. O tempo de serviço deve ser provado na forma es

tabelecida em Regulamento, compreendendo, além do correspon

dente às atividades de qualquer das categorias de segurados de

que trata o art. 8Q:

I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário,

ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência

Social, desde que não tenha sido contado para inatividade

remunerada em Força Armad~ ou aposentadoria no serviço público;

11 - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio
doença ou aposentadoria por invalidez;

Art. 45. O período em que o trabalhaàor integrante do ca

tegoria profissional enquadrada neste artigo permanece licen

ciado do emprego para exercer cargo de adrninistrQção ou' de
representação sindical é contado para a aposentadoria espe=

eial, na forma estabelecida em lei.

SUBSECl\o V

DO àuxILIO-DOENCA

111 - o tempo de contribuiç~o efetuado por segurado depois

de ter deixado de exercer atividade remuneradü que o enquadra

no art. ao; e

Art. 46. O auxilio-doença será devido ao

após cumprida, quanpo for o caso, a carência

Lei, ficar incapa"citildo para o seu tZ'ilbalho

atividade habitual por mais de quinze dias.

s~guX"ado qwz o

e:t:igida nes):&

IV - o tempo de contribuição durante o qual o segurado

exerceu atividade corno trabalhador rural.

§ lQ Somente será averbado o tempo de s~rviço .prestado

quando não era obrigatória a filiação ao anterior Regime de

Previdência Social Urban.:l, mediant--e o recolhimento das

contribuições correspondentes, na forma estabelecida

regulamento, observado o disposto no § 2Q.

§ 2Q O tempo de serviço pelo exercício de atividade rural

anterior ã data de início da vigência desta Lei será computa

do, indeprmdentemente do recolhimento de contribuições a ele

correspDndentes, exceto para efeito de carência, na forma es

tabelecida em regulamento.

§ 3Q A comprovação do tempo de serviço para os efeitos

desta Lei, inclusive medi.ante justificação administrativa ou

§ 10 Não é devido auxílio-doença ao segurado que se filia

ao Regime Geral de Previdência Social já portaàor da doenç~ ou

lesSo invocad.:l como causa para o benefício, salvo quando a in

capacidade sobrevém por motivo de progressão ou agravamento

dessa doença ou lesSe.

§ 2Q O auxílio-doença é devido ao segurado cmprGgwda

empregador a contar do décimo-sexto dia de afclst2m~nto da ~ti

vidade, e~ no caso dos demais segurados, a contar da data do

início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§ 312 QULlndo requerido por segurado arastac10 dó. atividad'?

por mais de trinta dias, o auxílio-doença é devida a càn-tar 82

data da entrada do requerimento.

Art. 47. O auxílio-doença, observado o disposto na Seção

III deste Capítulo, consiste numa renda mensal de ElO~ de.
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salário-de-benefício, mais 1~ deste por grupo

contribuições mensais realizadas, até o máximo de 10%.

de doze § 20 Quando o

abono-família será

relativo ao mês.

pagamento do salário não for mensal, o

pago juntamente com o último pagamento

Art. 48. Durante os primeiros quinze dias de afastamento

da atividade por motivo de doenç(l, incumbe à empresa pagar no

segurado empregado o seu salário' ou, ao segurado empregador, a

sua remuneração.

§ 3Q Para efeito do pag~mento do abono-família, u empresa

deverá exigir do seu empregado a certidão de nascimento' do

filho.

§ lQ Cabe ã empresa que dispuser de serviço médico, pró

prio ou em convênio, abonar as faltas correspondantes a esse

período.

§ 2Q

segurado

elal.

Quando a capacidade de ultrapassar de quinze dias, o

será encaminhado à perícia médica da Previdência 80-

§ 40 O pagamento do abono-família é condicionado à apre

sentação anual de atestado de vacinação obrigatória do filho.

Art. 55. O abono-família devido ao trabalhador avulso

poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que

se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de

distribuí-lo.

Art. 49. O segurado em gozo de auxílio-doença está

obrigudo sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se

a 'exame, tratamento e processo de reabilit~cão profissional

proporcionados pela Previdência Social, exceto o tratamento

cirúrgico, conforme o disposto em regulamento.

Art. 56. A cota do abono-família não se será incorporada,

para nenhum efeito, ao salário ou ao benefício.

SUBSEÇl\O VII

Art. 50. O segurado em gozo de auxílio-doença, DO SALARIO-MATERNIDADE

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual,

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional

para o exerc5:cio de outra atividade, não cessando o benefício

~té que seja dado como habilitado parti o desempenho de nova

atividade que lhe garanta a subsistência QU, quündo

considerado não recuperável, será aposentado por invalidez.

Art. 51. O segurado empregado em gozo de auxilio-doença é
considerado pela empresa como licenciado.

Parágrafo único A empresa que garantir ao segurado li

cençn remunerada ficnrá obrigadn a pagar-lhe durante o período

de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a

importância garantida pela licença.

SUBSEÇAo VI

DO ABONO-FAMíLIA

Art. 52. O übono-familia será devido ao segurado emprega

do, exceto o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso com

remuneração mensal nSo superior a NCz$ 360,00 (trezentos e

sessenta cruzados novos), na proporção do número de seus

filhos ou equiparados nos termos do § 2Q do art. 14.

Art. 57. O salário-maternidade será devido à segurada em

pregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica, durnntlir

vinte e oito dins antes e noventa e dois dias depois do parto,

observadas as situações e condições preyistas na legislação

trabalhista no ~ue concerne à proteçâo.à maternidade.

Art. 58. O salário-maternidade para a segurada empregada

ou trabalhadora avulsa consiste em uma renda mensal igual à

sua remuneração integral e será pago pela empresa, efeti

vando-se a compensação quando do recolhimento das

contribuições, nnforma .estabelecida em Regulamento.

Parágrafo único A empresa deve conservar os comprovantes

dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela

fiscalização da Previdência Social, conforme o disposto no

art. 155 e seu parágrafo único.

Art. 59. Para a segurada empregada doméstica, o salário

maternidade consiste nUtnI.l rend<l mensal igual ao seu ültimo sü

lário-de-contribuição, devendo ser pago diretamente pela

Previdência Social.

Art. 60. Cabe à Previdência Social fornecer'os atestados

médicos necessários, inclusive para efeitos trabalhistas, con

forme o disposto em regulamento.

Parágrafo único Têm direito ao abono-família,

tamente com a aposentadoria, nas condicões deste

aposentado por invalidez ou por idade e os demais

pago jun

artigo,

aposentados

SUBSEÇAo VIII

DO S~IO-FAM!LIA

do § 2Q do art. 14.

com 65 anos ou mais de idade, se homem, ou 60 anos ou mais, se

mulher.

Art. 53. O valor da cota do abono-família é de NCz$ 10,80

(dez cruzados novos e oitenta centavos), por filho 011 equipa

rado de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválido de

qualquer idade.

Art. 61.

gado, exceto

qualquer que

proporção do

o salário-família será devido ao segurado empre

o doméstiCO, e ao segurado trabalhador avulso,

seja o valor e a forma de sua remuneração, na

número de seus filhos ou equiparados, nos termos

empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a

compensação quando do recolhimento das contribuições na forma

estabelecida em Regulamento.

Art. 54. As cotas do abono-familia serão pagas pela

Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade

e os demais aposentad~s com 65 anos ou mais de idade, se

homem, ou 60 anos ou mais, se mulher, têm direito ao

salário-família, pago juntamente com a aposentadoria, nas

mesmas condições deste artigo.

Art. 62. O valor da cota do salário-famí~ia é NCz$§ lQ A empresa deve conservar os comprovantes dos paga

mentos e as certidões correspondentes, para fisc~lização da

Previdência Social, conforme o'disposto no art. 155 e seu

parágrafo único.

1,20 (um cruzado novo e vinte

equiparado de qualquer condição,

inváiido de qualquer idade.

centavos),

até 14 anos

por

de

de

filho

idade,

ou

ou



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art~· 63. Aplicam-se ao salário-família as determinações

contidas nos artSe 55 a 57.

SUBSEC;Ao IX

DA PENSA0 POR MORTE

Art. 64. A pensão por morte será devida ao conjunto dos

dependentes do s~gurado que falece, aposentado ou não, a con

tar da data do óbito, observado o disposto no art. 14.

Art. 65. O valor da "pensão por morte será constituído de

uma parcela, relativa à família, de 80% do valor da

aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito,

se estivesse aposentado n~ dnta do seu falecimento, mais
tantas parcelas de 5% do valor da mesma aposentadoria quantos

forem os seus dependentes, até o máximo de quatro.

Art. 66. A concessão da pensão por morte não será

protelada pela falta de habilitação de outro possível

dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que

importe em exclusãa ou inclusão. de dependente só produzirá

efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

S 12 O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por

morte a companheira que somente fará jus ao benefício a par

tir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência

econômica.

§ 22 O cônjuge divorciado ou separado j·udicialmente ou de

fato, que recebia pensão de alimentos, concorre em igualdad~

de condições com os dependentes referidos no inciso I do art.

14.

Art. 67. A cota da pensão por morte se extingue:

I - pela morte do pensionista;

II - pelo casamento, para qualquer pensionista;

III - para o filho ou irmão ou dependente designado mçnor,

de ambos os sexos, quando, não sendo inválido, completa 18

(dezoit.o) anos de idade: e

IV - para o pensionista inválido, pela cessação da invali-
dez.

Art. 71. Não se aplica a disposto no caput do a~t~ r.7~ 20

pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma dü leio

SUIlSEc;Ao X

DO AUXtLIO-RECLUsAo

Art. 72. O auxIlio-reclusão será devido, respeit.ada. 8.

carência fixada no inciso I do art. 17 nas mesmas condições da

pensão por morte, aos dependentes do segurad~ recolhido ~

prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver ~m

gozo de auxíiío~doenca ou aposentadoria.

Parágrafo único. O requerimento do amdlio-reclusão
deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimen'i:o E~

prisão.

SUBSEc;Ao, XI

DO PEcOLIO

Art. 73. O pecúlio será devido:

I - ao segurado que se invalida antes de ter completado o

período ~e carência; e

II - ao segurado aposentado por idaàe ou ~ar tempo de ser-

viço pelo Regime Geral de Previdência Social que vol~Q~

exercer atividade abrangida pelo mesmo, quando del~ se afastw~

Art. 74. O segurado aposentado que receber pecúlio e

voltar a exercer atividade abrangida pelo negime Geral de

Previdência Social somente poderá levantar o novo p8culio npós

trinta e seis meses contados da nova filiação.

Art. 75. O pecúlio consiste em um pagamento único Qe

valor corre?pondente à soma das importâncias relütivas às

contribuicões do segurado, após a. nova fil:üu;ão Q El.tualizê.das

monetariamente.

Art~ 16. O disposto nesta Subseção aplica-se a contnr dQ

data de entrada em vigor desta Lei, obseKvada p com Kcluçfio 5z

contribuições anteriores, a legislação vigente à época,

SEçllo VI

DOS SERVIÇOS

Art. 68. Somente haverá reversão dh cota dos SUBSEC;l\O I

pensionistas! em fayor dos demais da mesma classe, quando

ocorrerem as hipóteses do artigo anterior e quando o número de

dependentes se reduzir a três.

Art. 69. O pensionista inválido! enquanto não completar

cinqüenta e cinco anos de idade, será obrigada, sob pena de

suspensão do benefício, a submeter-se a exame' médico pela Pre

vidência Social, processo de ·reabili tação profis'sional por ela.

prescrito e custeado, e tratamento dispensado graéuítamenté,

exceto o cirúrgico.

DO SERVIÇO SOCIAL

Art. 77. O Serviço Social visa prestar ao bcnefidiário

orientação e apoio nos problemas pessoais e familiares e a

melhoria da sua inter-relação com a Previdência Sociôl g para a

solução de questões referentes aos:benefícios previdenciârios~

bem assim, quando necessário, a obtenção de ontr.os r.ecursos

sociais da comunidade em favor do beneficiário, incJ.u~ive me

diante a celebração de convênios.

Art. 70. Por morte presumida do segurado, declarada

autoridade judicial, decorridos seis It).eses de ausência~

concedida pensão provisória na forma dcata·Subseção.

pela

será

do

Par5.grafo único.

s.erviço social

A assistência c us prestaoões a c~rgo

serão condicionadas às possibilidades G

S lo Mediante prova do desaparecirn~ntó do segurado em

consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus depen

dentes farão jus ã pensão provisória independentemente da de

claração e do prazo deste artigo.

S 2Q Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento

da pensão cessa irnediatamen~e, desobrigados os dependentes da

reposição dos valores recebidos.

disponibilidades técnica e financeira.

SUBSEÇllo II

DA REABILITAC;Ao PROFISSIONAL

Art. 7B. A reabilitação profissional deverá proporcionar ao

.beneficiá·rio doente, inválido ou defJ..ciente físico ou. men~aJ.Q
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autônomo

do

os meios de reeducacão ou readaptacão profissional indicados

para que possa trabalhar.

§ 1Q A Previdência Social emitirá certificado individual,

indicando as atividades que podem ser exercidas pelo benefi

ciário reabilitado profissionalmente.

IV - o temp~ de serviço anterior ou posterior à

riedade de filiação à Previdência Social Urbana

empregador, empregado doméstico ou trabalhador

será contado mediante recolhimento da contribuiç,ão

dente ao período respectivo, cám os acréscimos

forma estabelecida em Regulamento;

obrigato

segurado

só

correspon

legais, na

S 22 Sem prejuí7.o do disposto no parágrafo anterior, o

reabilitado poderá exercer outra atividade para qual se cüpa

cite.

v - o t~mpo de serviço do segurado trabalhador rural, an

terior à data de início da vigência desta'Lei, será computado

sem que seja necessar~o o pagamento das contribuições a ele

correspondentes, desde que a caFéncía seja cumprida.

IV - de 1.001 em diante ••••••••••••••.••• 5%

- até 200 empregados a o a o a o •••••••••••• 2%

II - de 201 " 500 ••••••••••••••••••••.••• 3%

rII - de 501 a 1.000 4%

Parágrafo único. A dispensa de trabalhador reabilitado

ou de deficiente habilitado, ao final de contrato por prazo

determinado I':t de mais de noventa dias, e a imotivada, no contrü

to por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após contratação

de substituto de condição semelhante.

Art. 79. A empresa com vinte ou

obrigada a preencher seus empregos,

reabilitados ou pessoas portadoras de

litadas, na seguinte proporção:

mais empregados é
com beneficiários

deficiência, habi-

Art. 83. A aposentadoria por tempo de serviço, com conta

ge~ de tempo na forma desta Seção, será concedida ao segurado

mulher, após 25 anos completos de serviço, e ao ·segurado ho

mem, a partir de 30 a'nos completos de serviço, ressalvadas as

hipóteses de redução previstas em lei.

Art. 84. Quandõ a sorna dos tempos de serviç0 ultrapassaI

3D anos, no caso de segurado mulher e 35 anos no caSO de segu

rado homem, o excesso não 'será considerado para qualquer

efeito.
Art. 85. O benetício resultant~ de contagem de tempo de

serviço na forma.dest~ Seção será concedido e pago pelo sis

tema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e

calculado na forma da respectiva legislação.

SEçAo VII

DA CONTAGEM REcIpROCA DE TEMPO DE SERVIÇO

Art. 80. Para efeito dos benefícios previstos no Regime

Geral de Previdência Social, é assegurada a contngem recíproca

do tempo de contribuição ou de serviço na administração públi

ca e na atividade privada, rurül e urbana, hipótese em que os

diferentes sistemas de previdência social se compensarão fi

nanceiramente.

Parágrafo único. A compensação finapceira será devida ao

sistema a que o interessado estiver vinculàdo ao requerer o

benefício pelos demais sistemas, na proporção dos respectivos

tempos de contribuição ou de serviço, na formn estabelecida em

Regulamento.

Art. 81. Observada a carência de trinta e seis contribui

ções mensais, o segurado poderá contar, para fins da obtenção

dos benefícios do Regime Geral da Prey~dência Social, o tempo

de serviço prestado à administração pública fede~al, direta,

autárquica e fundacional.

.
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço

prestado à administração pública direta, autárquíca e funda

cional dos Estados, do Distrito·Federal e dos Municípios, des

de que estes assegurem aos seus servidores a contagem do tempo

de serviço em atividad...e vinculada ao Regime. Geral da Previdên

cia Social.

Art. 132. O tempo de c.ontribuição ou de serv~ço de que

trata esta Seção será contado de acordo com a legislação per

tínente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras

condições especiais;

11 - é vedada a contagem de tempo de s~rviço ~úblico com o

de atividade privada,~ quando concomitçmtesi

111 - não será contado por um sisternl1 o tempo de serviço

utilizado para conces-sSo de aposentadoria peló outro;

SEçAo VIII

DAS DISPOSrçOES DIVERSAS RELATIVAS As PRESTAÇõES

Art. 86. Nenhum benefício ou serviço da Previdência 80

~ial poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a corres

pondente indicação da fonte de geração dos novos recursos

cessários ao se.u custeio total.

Art. 87.; Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve

em 5 anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na

época própria.

Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado não

importa a extinção do direito à aposentadoria ou pensão, para

cuja obtençào.tenha&sido preenchidos todos os requisitos.

Art. 88. O tempo de serviço de que trata o art. 42 será

considerado para cálculo do valor da renda mensal de qualquer

benefício.

Art. 89. A concessão de auxílio para tratamento ou

fora do domicílio do beneficiário será feita na forma estabe

lecida em regulamento •

Art. 90. Salvo quanto a valor devido à prev~dência Social

e a desconto autorizado por lei"ou ·derivado da obrigacão de

prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefí~

cio não pode ser objetu de penhora, arresto ou seqüestro.

Art. 9i. Os benefícios em dinheiro serão pagos ao benefi

ciário, ao seu representante legal ou a procurador consti

tuído mediante mandato ~om prazo não superior a um ano.

Art. 92. O beneficio dev~do ao segurado ou dependente ci

vilmente incapaz será feito ao cônjugue, pai, mãe, tutor ou

curador, admitindo-se na sua falta, e por período não superior

a seis meses, o pagamento a herdeiro neçessário; med~ante ter

mo de responsabilidade firmado na ato do recebimento, na forma

do regulamento.

Art. 93. O beneficío poderá ser pago mediante depósi.to em

conta corrente ou mediante autorização de~agamento apresenta

da pelo beneficiário que se identificará.
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Art. 94. O segurüdo menor pode, firmar recibo de benefí

cio, independentemente da presença dos pais ou tutor.

SECA0 II

DO ACIDENTE E DA DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TPJU;::ill.EiO

Art. 95. O valor não recebido, em vida, pelo segurado po

derá ser pago aos seUs dependentes habilitados à pensão por

morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei

civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 100. Acidente do trabalho fi o que ocorre pelo ';J~G.r

cício do trabalho a serviço da empresa, p~ovocanào lesão cor

poral ou perturbação funcional que cause a morte, a perdE ou

redução da capacidade para o trabalho permilnente ou ~:empOr'.gr'iB..

Art. 96. A falta de documentação não constitui motivo

para recusa do recebimento de requerimento de benefício. Art. 101.. Equiparam-se ao acidente do trabalho f nos ter

mos do art. 100, as seguintes entidades mórbidas:

Art. 97. A empresa ou o sindicato poderá, mediante convê

nio com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente a

seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de:

I - processar requerimento de benefício, preparando-o e

instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência So

cial;

11 - submeter o requerente a exame médico, inclusive com

plementar J e,ncaminhando à Previdência Social o respectivo lau

do, para efeito de homologação e concessão de benefício que

dependo de avaliação de incapacidade;

I - doença profissional, assim entendida a produzid2 ou

desencadaada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada

atividade, e constante da respectiva relação organizada pela

Previdência Social; e

11 - doença do trabalho, assim entendida a adguiriàü OP

desencadeada em função de condições especiais em que o ~r2bw

lho é realizado e com ele se relaciona diretamente, desde que

constante dn relação,mencionada no inciso I.

§ 1Q· Não sará consideradü como doenç& do trabalho:

111 - pagür benefício; e

IV - preencher documento de cadastro, bem como carteira

ser autenticada pela previdência Social e a esta prestar ou

tros servicos.

a) a doenca degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produz incapacidade laborativa; e

d) a dQença endêmica adquirida por segurados habitQntes &8

região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que ze~

sultou de exposição ou contato direto determinado pela natuy:e
za do trabalho.

Art. 98. O convênio poderá dis~or sobre o reembol€o das

despesas da empresa OU do sindicato, correspondente aos seTVi

ços previstos nos incisos 11 a IV do artigo anterior, ajustado

por valor global, conforme o número de empregüdos, mediante

dedução do valor das contribuições previdenciárias a serem

recolhidas pela empresa.

S 20 Constatando-se que a doença não incluída na rzlQç~o

prevista nos incisos I e II deste artigo, resultou d·e condi

ções especiais ~m que O trabalho é executado e com ele se re

laciona diretamente, a Previdência Social deve equip2Zá-l2 ao

acidente do trabalho.

Art. 102.. Equiparam-se também ao acidente do ~rabalhoc

para efeito deste Capítulo:

CAPtTULO UI

DO ACIDENTE DO TRABALHO

SEçAO I

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha

sido a causa única, 'haja contribuído diretamente pa~a a mor'i:.e

do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o

trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica pard a

sua recuperação;

INTRODUçAO II - o acidente sofrido pelo segurado no laqal Q no ho~á

rio do trabalho, em conseqüencia ·de:
Art .. 99. A cobertura de acidentes do trabalho aplica-se:

I - ao empregado de que trata o inciso I do art. ao;
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo pratic~do POy

terceiro ou companheiro de trabalho;

11 - ao trabalhador avulso; b) ofensa física, inclusive de terceiro i por mo~ivo de

disputa relacionada com o trabalho;
III - ao médico-residente; e

IV - ao presidiário que exerce trabalho remunerado.

c} ato de imprudência, de negligência ou de irnpe~~ci2 áe

terceiro, ou de companheiro de trabalho;

Parágrafo único. Não são abrangidos pela cobertura de

acidente do trabalha:
d) ato de pessoa privada do uso àa razão; e

I - o empregado doméstico;

e} desabamento, inundação, incêndio e outros C280$ fo~

tuitos ou decorrentes de força maior;

II - o trabalhador autânomo referido nos incisos IV e V do

art. 8Q;

III - o segurado empregador referi.do no inciso 111 do art ..

B2; e

IV - o segurado facultativo referido no art~ 10 ..

111 - a doença proveniente de con~aminaçãQ 2cia~ntal 00

empregado no exercício de sua atividade; e

IV - o acidente sofrido pelo empregado, ainda que rara do

local e horário de trabülho:

a} na execução de ordem ou na realizaoão do s~rvico sob ~

autoridade da empresa;
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b) na prestação espontânea de qualquer· serviço ã empresa

para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a ~ervico da empresa, independentemente do

meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedtlde

do empregado; e

d) no percurso da residência para o trabalho ou deste para

aquele.

S 10 Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou

por, ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas,

no local do trabalho ou durante este, o empregado é considera

do no exercício do trabalho.

S 2Q Não é considerada agravação ou complicação de aci

dente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra

origem, se associe ou se superponha às conseqüências do ante

rior.

§. 3Q Considerar.-se-á como dia do acidente, no caso de

doença profissional ou do trabalho, a data de comunicação

desta à empresa ou, na sua falta, a da entrada do requerimento

de benefício, a partir da qual será devida a prcstaç~o cabível.

Art. lO? O aposentado pela previdência Social Urbana ou

pelo Regime Gêra1 de Previdência Social,que, tendo ou não re

tornado à atividade, apresentar doença profissional ou do

trllbnlho relacionadiJ. cam ü. atividade que antes e::-:ercin, terá

direito à transformacão da SUd aposentadoria em aposent~doria

por inva1ide~ acidentária, bem como ao pecúlio, se atender às

condicões desses benefícios.

Art. lOS. Para fins de apuração da renda mensal do bene

fício, entende-se como salário, vigente no dia do acidente o

contratado para ser pago por mês, dia ou hora, no mês do

acidente multipU.cado por 3D quando diário ou. por 220 quando

horário.

§ lQ Quando, entre o dia do acidente e a data do início

do benefício, ocorrer reajustamento por dissídio coletivo ou

alteração do salário mínimo,a renda mensal inicial do benefí

cio será reajustada, nos mesmos níveis.

§ 2Q Quando a jornada de trabõlho não for de oito horas

diárias, adotar-se-á base de cálculo a ela~correspondente.

Art. 109. No caso de empregado que perceba remuner~cao

variável, no todo ou em parte, ou no de trabalhador avulso,

valor do beneficio de prestação continuada, respeitado o per

centual respectivo, será calculado com base na média aritmé

tica simples:

dosSECA0 UI

DAS PRESTACOES

II
apurados

diatamente

trinta e seis maiores snlários-de-contribuição

em período não superior ti quarenta e oito meses ime

~nteriores ao do acidente, se o segurado contar

Art. 103. Em caso dê acidente do trabalho, o segurado de

que t~ata o caput do art. 99 e os seuS dependentes têm di

reito, independentemente de carência, às seguintes prestações:

I - quanto ao segurado:

a) auxílio-doençaJ

b) apose~tadoria por invalidez; e

c) auxilio-acidente;

11 - quanto ao dependente, pensão por morte;

III - quanto ao segur~do e dependente, pecúlio.

Art. 104. Os ber.efícios previstos nos incisos I e II do

artigo anterior serão concedidos, mantidos, pagos e reajusta

dos na forma e nos prazos desta Lei.

Parágrafo único. O 'segurado ou seu dependente em gozo dos

benefícios I previstos neste artigo, terão também direito ao

abono anual, na forma do art. 28 e seu pnrágrafo único.

Art. 105. O auxílio-doença I n apQsen~~doriü,por invalidez

e a pensSo por morte, decorrentes de acidente do trabalho, não

podem ser acumulados com o auxílio-doença, qualquer aposenta

doria, p'ensão ou auxílio-reclusão comuns do Regime Geral de

Previdência Social.

Art. 106. O· segurado e~ gozo de aposentadoria que voltar

a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência

Social fará jus, em caso de acidente do trabalho, além da

reabilitação profissional, ao auxílio acidente e ao pecúlio.

§ lQ Quando o acidente acarretar invalidez.do aposentado,

este poderá optar pela transformação.da aposentadoria comum em

aposentadoria acid~ntãria.

§ 20 No caso de morte, será concedida a pensão ncidentá

ria quando mais vantajosa, sem prejuízo do pecúlio.

mais de trinta e seis contribuições;

II) dos salários-de-contribuição compreendidos nos trinta

e seis meses imediatamente anteriores ao do acidente ou no
~eríodo de que trata a alínea ~, conforme mais vantajoso, se o
segurado contar trinta e seis ou menos contribuições nesse

período.

Parágrafo único. Todos os salários-de-contribuição compu

tados no cálculo do benefício serão atualizados monetariamen

te, mês a mês. de acordo com IPC.

Art. 110. Na fixação do salário-de-contribuição observar

se-á o disposto no S 3Q, do art. 21.

Art. 111. A 'renda mensal dos benefícios por acidente do

trabalho n50 será inferior ao salário-mínimo.

Art. 112. A renda mensal do benefício dc-prestacão conti

nuada decorrente de acidente do trabalho não poderá ser supe

rior ao teto do salário-de-benefício referido no S 2Q do art.

21, ressalvado o disposto no art. 124.

Art. 113. são devidas pela Previdência.Social a assistên-.

cia médica, abrangendo a cirúrgica, a hospitalar, a farmacêu

tica e a odontológica, bem corno o transporte do acidentado e a

reabilitação profissional, quando indicadas.

Art. 114. O aparelho de prótese ou órtese será fornecida

pela Previdência Social, 'independentemente das prestações ca

bíveis, quando a perda pu ~edução da capacidade funcional pu

der ser atenuada pelo seu uso.

Art. 115. Em localidade onde a Previdência Social não

dispuser de recursos próprios ou contratados, a empresa pres

tará ao acidentado a assistência médica de emergência, e,

quando indispensável, a critério médico, providenciará a sua

remoção para o serviço médico previdenciário muis prox1mo, sob

pena, de responsubiliàade civil e.penal e da multa prevista no

art. 116.
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S' lo Assistênbia médica de emergência é a necessária ao

atendimento do acidentado, enquanto a Previdencia Social não

assumir a responsabilidade por ele.

S 22 A Previdência Social reembolsará a empresa das des

pesas com a- assistencia de que trata este artigo, de acordo

com os ,padrões do local de atendimento.

Art. 116. A empresa deverá comunioar o acidente do traba

lho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao

da ocorrência ·e, em caso de morte, de imediato, ã autoridade

competente, sob pena de multa variáv~l de NCz$ 25,00 (vinte e

cinco cruzados novos) a NCz$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos

doença, for considerado incapaz para o trabalho e inSU8CQpti~

vel de reabilitação para o exercício de atividad~ que lhe

garanta a sub-sistência.

Parágrafo único. Quando a aposentadoria por inv~lide2 fD~

precedida de auxílio-doença, este cessará no dia anterio~

do início daquela.

lCrt. 122. Concluindo a perícia médica inicial pela eJüs

tência de incapacidade total e definitiva para o trabalho Q a

aposentadoria por invalidez será concedida a contar d2 data em

que o .auxílio-doença deveria ter início.

§ lQ O acidentado ou seus dependentes e o sindicato de

sua categoria receberão cópia da comunicação a que se refere

este artigo.

cruzados novos), ~uces5ivamenté aumentada

aplicada e cobrada pela previdência Social.

reincidencias, Art. 123. O valor mensal da aposentadori2 por imJ3U.de7. ,

que não poderá ser inferior üD salário de beneficiou ccri

igual ao do salário-de-contribuição do segurada em vigQ~ no

.dia do acidente, observado o disposto no 5 19 do art~ 108 c

nos art .. 111, 112 e 1l3~

S 2Q Na falta de comunicação por parte da empresa, poderá

feürrnalizá-la o próprio acidentll.do, seus dependentes, a entida

de sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer

autoridade pública.

§ 30 A comunicação a que se refere o § 2Q, não exime a

empresa de responsabilidade.

SOBSEÇJl.O I

DO AUXILIO-DOENÇA ACIDENTARIO

Art. 117. O auxilio-doença será devido ao acidentado que

ficar incapacitado para o ·trabalho por mais de quinze dias,

ressalvado o disposto no § 30 do art. 119.

Art. 118.. O valor mensal do auxílio-doença é de 92% do

salário-de-contribuicão do segurado, em v~gor no dia do

acidente, observado o disposto no S lQ do art. 108 e nos arts.

111, 112 e 113, não podendo ser inferior a igual p~rcetagem do

seu salário-de-benefício.

Art. 119. O auxílio-doença serã devido a partir do

décimo-sexto dia do afastamento do trabalho em conseqüência do

acidente.

§ 1Q Cumpre â empresa pagar a remuneração integral do dia

do acidente e dos 15 dias seguintes.

§ 2Q Quando à acidentado não se afastar do trabalho

dia do.acíqente, os quinze dias de responsabilidade da empresa

pela sua remuneração integral serão contados ã partir da data

do afastamento.

S 3Q Tratando-se de trabalhador avulso, o auxílio-doença

ficará a cargo da Previdência Social a contar do dia seguinte

ao do acidente ..

Art. 120. Após a cessação do auxílio-doença acidentário e

retorno ao trabalho, havendo agravamento da seqUela que resul

te na reabertura do beneficio, o nov6 salário-de-contribuição

será considerado no cálculo.

SUBSECJl.O II

DA APOSENTADORIA POR INVAJ~IDEZ ACIDENTARIA

Art. 121.. A aposentadoria por invalidez acidentária será

devida ao acidentado que, estando ou não em g020 de auxilio-

,Parágrafo único.. Quando o acidentado estiver em gozo dE

auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invaliuez se~E

igual ao do auxílio-doença se este~ por força de redju8~illnen

to, .for superior ao previsto neste artigo~

Arta .124. O valor d~ aposentadoria por invalidc~ da s~gQ

rado que, em conseqüência do acidente do trabalho r necessi~aK

da assistência permanente de outra pes.soa~ segundo cri'i:.Gl-io

estabelecido pela Previdência Social, s~rá majorado em 25~

Parágrafo único.. O acréscimo de que t:r.ata est.B art.igc,:

a) será devi.do üinda que o valor da aposentadori<1 i:.t.~_nj<2

o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o beneficio qu~ lhe deu origem

for reajustado; e

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorpo

rável ao valor da pensão por morte ..

SUBSEÇJl.o III

DA PENSA0 POR MORTE ACIDENTÂRIA

Art. 125. A pensão por morte será devida aos àepcnden~G8

do segurado falecido em cDnseqüencia de acidente do tKab~lhof

a contar da data- do óbito.

Art. 126a . O valor mensal da pensão l gualque:c que seja o

número dos dependentes, será igual ao do salârio~de-contribui~

çáo do acidentado vigente no dia do acidente; obs~rvado o

disposto no S lÇ do art. 108 e nos art. 111, 112 e 113, nãc

podendo ser inferior no seu salário-de-b8neficio~

Parágrafo único. Quando houver mais de um pensionista:

a) a pensão será rateadE entre·toàos em partes iguais; e

b) reverterá em favor dos demais a êota daquele cujo di

reito à pensão cessa.

SUBSEÇÃO IV

DO Amc1:Llo-AC!DENTE

llvrt. 127. O auxílio-acident:e será conced:Ldo RO seguradc,

quando, após a consolidação das lesões decorrentes do 2ciden~8

do trabalho, resultará seqüela que impl:i_q1.1e~

I - redução da capacidade laborativa qu.11.: C=Jdjé. ffiÇ.ioK es=

forço ou necessidade de adaptação par~ exercer ~ mesm~ a~ivi

dade, independentemente de reabilitaçao proiissional õ
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II - redução da capacidade labor~tiva que írnpeça, por si

só, o desempenho da atividade que exercia à époc~ do acidente,

porém não o de outra, do mesmo nivel de complexidade, após

reübilitação profissional; ou

111 - redução da capacidade laborativa que impeça, por si

só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente,

porém não o de outra, de nível inferior de complexidade, após
~eabilitação,profissional.

Ir - em que for reconhecida pela Previdência Social a in

capacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do aciden

te.

Art. 133._ As questões relativas a acidentes do trabalho

serão decididas pelos órgãos da Previdência social em caráter

prioritário, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais

prestações.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata

este artigo é isento do pagamento de quaisquer custas.

Art. 135. O pagamento, pela Previdência Social, das pres

tações por acidente do trabalho nno exclui a responsabilidade

civil da empresa ou de outrem.

Art. 134. As ações relativas a acidentes do

rão processadas e julgadas pe1a justiça dos

Distrito Federal e dos Territórios, pelo rito

correndo durante as férias forenses.

S 12 O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponde

rã a um dos seguintes percentuais do salário-de-contribuição

do segurado vigente no dia do acidente, observado o disposto

no S H~ do art. 108 e nos art. 110, 111 e 112 não podendo ser

inferior a iguais percentuais do seu salário-de-benefício:

a) 30%. na hipótese do inciso I;

b) 40%, na hipótese do inciso II; ou

c) 60%, na hipótese do inciso III.

S 22 O auxílio-acidente será devido a contar do dia se

guinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de

qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

§ 3Q O recebimento de salário ou concessão de outro bene

fício não relacionado com o mesmo acidente não prejudica a

continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

Art. 136.

acidentes do

deste título.

Aplicam-se subsidiariamente

trabalho as disposicões dos

TITUHJ III

trabalho, se

Estados, do

sumaríssimo r

à cobertura dos

demais capítulos

DO REGIME FACULTATIVO COMPLEMENTAR DA PREVIDllNCIJI. SOCIAL

Art. 138. Os

serão provenie.ntes

dos'segurados a ele

arrecadação.

âmbito do

§ 40 Quando o segurado falecer em gozo do auxílio-aciden

te, a metade do valor deste será incorporada ao valor da

pensão se a morte não resulta do acidente do trabalho.

§ 5Q Se o acidentado em gozo do auxílio-acidente falecer

em conseqüência de outro acidente, o valor do auxílio-acidente

será somado ao da pensão. não podendo a soma ultrapassar o li

mite do S 20 do art.21.

SUBSEçAO V

DO PEcllLIO

Art. 128. O pecúlio será devido ao segurado ou a seus de

pendentes, em caso de invalidez ou morte decorrente de aciden

te do trabalho.

Art. 129. O pecúlio cqnsistirá em um pagamento único de

NCz$ 1.S0a,Op (um mil e oitocentos cruzados novos).

SEçAo IV

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 130. O acidentado em gozo de benefício por incapaci

dade fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a sub

m~ter-se aos exames mé~icos a cargo da previdência Social, bem

como aos tratamentos e processos de reabilitação profissional

por ela proporcionado~ conforme o disposto em regulamento,

exceto Q cirúrgico, que é facultativo.

Art. 131. Considerar-se-á dia do acidente. no caso de

doença profissional e de doença do trabalho, a data do início

da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habi

tual, ou a da segregação compulsória, ou o dia em que for

realiiado o diagnóstico, prevalecendo a que ocorrer primeiro_

Art. 132. As ações referentes a prestações por acidente

do trabalho prescrevem em 5 ~nos, observado o disposto no a~t.

87 desta Lei, contados do dia:

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapa

cidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da

previdência Social; ou

Art. 137. O Regime Facultativo Complementar da Previdên

cia Social complernenta o pecúlio por morte e o valor de bene

fícios do Regim~ Geral de Previdência Social.

recursos para o fin~nciamento deste Regime

das contrib~ições complementares advindas

filiados e, opcionalmente, das empresas.

Art. 139. Este Regime será gerido diretamente pela Previ

dência Social, que constituirá fundo próprio e exclusivo. para

suas reservas, composto dos recursos mencionados no artigo.an

terior.

Art. 140'. O Regime de que trata este título será objeto

de legislação específica.

PARTE III

DO PLANO DE CUSTEIO DO REGIME GERAL DA PREVIDllNCIA SOCIAL

TiTULO I

DAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Art. 141. Os recursos provenientes das contribuições so

ciais do segurado. do empregador doméstico, do produtor rural.

do pescador e do garimpeiro, e da empresa, incidente sobre a

folha de salários. destinam-se exclusivamente ao financiamento

do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 142. são também destinadas. exclusivamente, ao Regi

me Geral de previdência Social as seguintes reccitns:

r - as multas, a atualização monetária e os juros mor~tó

rios;

11 - a remuneração recebida por serviços de

fiscalização cobranç~ prestados a terceiros no

SINPAS;

III - as receitas provenientes de prestação de outros ser-

viços de fornecimento ou arrendamento de bens no âmbito do

SINPAS;
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IV - as receitas patrimoniais, industriais e financeiras

no âmbitQ do SINPAS;

V - as doações, legados, subvenções e outras receitas

eventuais;

VI - outras receitas fixadas em lei.

Art. 143. Constituem ainda receitas do Regime Geral de

Previdência Social as dotações consignadas, a cada ano, no Or

çamento de Seguridade Social, com recursos originários de:

I - transferências de recursos ordinários do Orçamento

Fiscal da União para atender à cobertura das despesas de

pessoal e de administração geral do Regime;

11 - contribuições das empresas sobre o faturamento e o

lucro e sobre as receitas dos concursos de prognósticos.

TíTULO II

DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

CAPíTULO I

DA CONTRIBUIcAo DA UNIAo

Art. 144. A contribuição da União é constituída dos

recu~sos necessários ã cobertura das despesas de pessoal e de

administração geral deste Regime.

CAPíTULO II

DA CONTRIBUIÇAO DO SEGURADO

SEçM I

CAPíTULO III

DA CON~RIBUIÇ1iO DA EMPREGA

Art. 149. A contribuição das empresas em geral e d~s

entidades ou órgãos a ela equiparados, d~stinada à Previdênciá

Social, incidente sobre a folha de salários, será:

I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou C~~

ditadas, no decorrer do mês r aos segurados empregados u avul

sos, 1111tônomos e a&ninistradores que percebam .pro-iabor~;

II - de 2% sobre o total das remunerações pag;:;.3 ou ci""2âi

tadas, ..no decorrer do mês, aos segurados empregiJ.dos e avnl.'3os c

para o financiamento da complementação das pr.estõções por

acidente do trabalho.

S lQ - A alíquota de que trata a inciso I abr2nge üG con

tribuições para o salário-família, p.ü.ra o salário-mai:ernidiJ.d:3. 1

para o abono anual e para o PRÓ-RURAL, qn~ ficam suprimiáD2

partir de lQ de setembro de 1989, bem assim a contribuição

para Q Regime Geral da Previdência Social.

S 2 - No caso de bancos comerciais t bancos de investimen

to, bancos de desenvolvimento, caixas econômic2ts r socJ.Gc1ades

de crédito, financiamento e investimento, sociedades úe cré
dito imobiliário! sociedades corretoras, distribuidoyas de ti

tulas e valores mobiliários, empresas de arrendamento merC2n

til, cooperativas de crédito, empresas de seguro privados e

capitalização, agentes autônomos de seguros privados de

crédito e entidades de previdência privada .abertas ~ fech.;:;JaSr

além das contribuições referidas nos incisos I e II y será de

vida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo

referida no inciso I.

DA CONTRIBUIÇAO DO SEGURADO EMPREGADO

Art. 145. A contribuição do segurado ~mpregado, filiado

ao Regime Geral de Previdência Social, inclusive o doméstico!

e o avulso! é calculada mediante a aplicação da seguinte

tabela:

Salár~o-de-contribuição Alíquota

Art. 150. A empresa cujo índice de acidente do trabalho

for superior à média do respectivo setor r sujeitar-se-á a urna

contribuição adicional de 0,5% a 1.8%1 para financiamento do

respectivo seguro.

§ 10 Os índices de que trata est~ ar~igo serão apUr~dQ5 oro

relação ao trimestre anterior.

§ 20 Incidirão sobre o total das remunerações pagas ou

creditadas as seguintes alíquotas:

até NCz$ 360,00

de NCz$ 360,01 a NCz$ 600,00

de NCz$ 600,01 a NCz$ 1.200,00

SEÇAO II._

8,5%

9,5%

11,0%

Alíquota

0,5%

1,2%

1,8%

Excesso do fndice da empresa

relação ao indj,ce médio do set:o:r~

até J.O~,

de mais de 10% até /.o~

mais de 20!'~

DA CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS TRABlILlllillOR AUTONOMO, EMPREGADOR

E FACULTATIVO

Art. 146. A aliquota de contribuição do segurado traba

lhador autônomo e equiparados, aplicada sobre o respectivo

salário-de-contribuição, será:

I - de 11%, para os salários-de-contribuição de valor

igualou inferior a trezentos e sessenta cruzados novos;

II - de 22%, para os demais.

Art. 147. A contribuição do segurado ~mpregador e do fa

cultativo será calculadE!- à alíquota de 22% sobre o salário-de

contribuição.

Art. 148. A contribuição dos micro-empresários urbanos e

dos pequenos e micro-empresários rurais, assim definidos em

lei federal, será calculada à alíquota de 11%.

Art. 151. Os clubes de futebol profissionél contribui:â'io

com' 5% do total -de sua receita bruta, sem prejuízo do acrésci

mo pãt'a financiamento das prestações por acident:e do t.rabc:..lho.

CAPíTULO IV

DA CO~TRIBUIÇãO DO EMPRE~~OR DOMÉSTICO

Art. 152. A contribuição do empregador é de 14~ do 3al&~

rio-de-contribuiçâo do empregado doméstico seu serviço~

CAPíTULO V

DA CONTRIBUIÇ'~O DO PRODUTOR RURAL~ DD PESCADOR. g

DO GARIMPEIRO

Art. 153. Contribuirão, mensalmente, com 3 ~ O~ de) r~sul';;a

do da comercialização da sua produção:
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I - o produtor, o parceiro, o meeiro e o·arrendatário ru

rais, o garimpeiro e o pescador artesanal, que, sem empregado,

exerçam suas atividades regime de economia familiar; e

e) a importância recebida a título de indenização de aviso

prévio, de férias e por tempo de serviço r bem assim a indeni

zação prevista no art. 90 da Lei nO 7.238, de 29 de outubro de

1984;

II - a pessoa natural que, utilizando empregados, explorar

atividade agropecuária ou pesqueira ou de extração de minerais. f) a parcela recebida a titulo de vale-transporte na forma

da legislação própria;

Parágrafo único. A pessoa de que trata o inciso lI, na

qualidade de empregador equiparado a empresa na forma do pará

grafo único do art. 11, deverá contribuir também- nos termos do

art. 149.

g) a ajuda de custo recebida em opcorrência de mudança de

local de trabalho do empregado;

h) as diárias para viagens não excedentes a 50% do salárioi

CAPITULO VI

DO SALÂRIO-DE-CONTRIBUICAo

i) a importância recebida a título de bolsa de complemen

tação educacional de estagiário, quando paga nos estritos

termos da Lei nO 6.494, de 7 de dezembro de 1977;

Árt. 154. Entende-se por salário-da-contribuição:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa,

quando pagos ou creditados de acordo com lei específica; e

I - para o segurado empregado e trabalhador avu1so,

remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer

título, durante o mês, em uma ou mais empresas, ressalvado o

disposto no § 7Q, e respeitados os limites dos §§ 4Q, 5º e 6Q

deste artigo;

1) &dé~imo terceiro salário.

Art. 155. O salário-base de que trata o inciso IJI C~ 3r

tigo anterior é determinado observando-se a tabela se~ui~~~:

equipara

conforme o

ESCALA DE SALÂRIOS-BASE

SALÂRIO-BASE

um salário minimo 12

12

12

12

24

36

36

60

60

NOMERO MINIHú DE t>1.ESES

DE PERMAN~NCIA EM

CADA CLASSE

(INTERSTICIOS)

240,00

360,00

480,00

600,00

720,00

840,00

960,00

1.080,00

1. 200,00

NCz$

NCz$

NCz$

NCz$

NCz$

NCz$

NCz$

NCz$

NCz$

3

4

5

6

7

8

lO

CLASSE

11 - para o segurado empregado doméstico, a remuneração

registrada Carteira de Trabalho e Previdência Social, ob

servados .os limites mínimo de 11m salário mínimo e NCz$ 600,00,

no máximo;

§ lQ Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou

falta do segurado ocorrer no curso do mês, o salário-de-con

tribuiçno será proporcional ao número de dias de trabalho

efetivD, forma estabelecida em regulamento.

111 - para os segurados trabalhador autônomo e

dos, empregador, e facultativo, o salário-base,

disposto no art. 155.

§ 3Q OS ganhos habituais do segurado empregado, a qual

quer título, integram o salárío-de-contribuição.

§ 2Q O sa15rio-maternidade é considerado salário-de-con

tribuicão.

§ 4Q O menor valor do salário-de-contribuiçáo é de um

salário minimo, mensal, diário ou horário, conforme o ajustado

e o tempo de trabalho efetivo durante o més.

§ lo O segurado que se filiar ao Regime Geral de Previ

dência Social, facultativamente ou em decorrêncía de atividade

sujeita salário-base, será enquadrado na classe inicial da
tabela.

O salário-de-contribuição do menor aprendiz não será

à remuneração mínima, definida na legislação traba-

~ão integram o salário-de-contribuição:

§ 50

inferior

lhista.

§ 60

1.200,00.

§ 70

O salário-de-contribuição não excederá a NCz$

§ 2Q O segurado empregado, o doméstico e o trabalhador

avulso que passarem a exercer, exclusiv~mcnte, ütividade su

jeita a salário-base, poderão enquadrar-se em qualquer classe

até a equivalente ou a mais próxima da média aritmética sim

ples dos seus seis últimos salários-de-contribuição, atuüliza

dos monetariamente, devendo observar, para acesso ns classes

seguintes, os interstícios respectivos.

a) as cotas do abono-família e do salário-familia recebi-

das termos desta Lei;

b) ajuda-de-custo e o adicional mensal recebidos pelo

aeronauta nos termos da Lei n9 5.929, de 30 de outubro de 1973;

§ 3Q O segurado empregado, c doméstico e o trabalhador

avulso, que passarem a exercer, simultaneamente, atividades

sujeitas a salário-base, serão enquadrados na classe inicial,

podendo ser fracionado o valor do respectivo salário-base, de

forma que soma dos seus salários-de-contribuiçào não

ultrapasse o limite fixado no § 60 do art. 154.

avulso, que

salário-base,

seu salário

contribuição fixado no § 60 do art. 154.

c) a parcela in natura recebida de acordo com os proqramas

de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, nos

termos da Lei nQ 6.321, de 14 de abril de 1976;

d) os abonos de férias não excedentes aôs limites da

legislação trabalhista;

§ 40 O seg~rado empregado, o doméstico e o trabalhador

exercerem, simultaneamente, atividade sujeita a

não contribuirão com base na escala, no caso do

atingir o limite máximo do salário-de-
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III - 30%, se houver acordo para parcelamento~ e

se Q recolhimento for efetuado dentro de

mesmo prazo, for feito

Social, para apresntação

quinze

da notificação de débito,

depósito à disposição à2

de defEsCl~

datada

II - 2.0%,

dias contados

§ SQ Ao segurado que exercer atividade sujeita a salário

base e, simult~neamente, de empregado, doméstico ou

trabalhador avulso, e perder o vínculo empregatício, será

facultado rever seu enqu~drarnento na escala de salnrios-base,

até classe equivalente ou mais próxima da média aritmética

simples dos seus seis últimos salários-de-contribuição de

todas as atividades, atualizados monetariamente.

IV - 60%, nos demais casos.

60 O segurado que deixar de exercer atividade que o

situe no regime do art. 8Q c pretender manter essa qualidade,

deverá enquadrar-se na forma estabelecida na escala de

saláriçs-base, até a classe equivalente ou mai: próxima da

wéd~a aritmética simples dos seus seis últimos salá

rios-de-contribuiçâo, atualizados monetariamente.

Parágrafo único No casu de falta de cumprimento do acor

do firmado para pagamento parcelado de débito (inciso 111), a

multa serâ a do inciso IV.

Art. 160. Cumpre ã empresa (art. 11) erno que coube~v ao

empregador doméstico :

II - recolher o produto desse desconto r juntamente co~ as

contribuições a seu cargo incidentes sobre as remuner&ções pa

gas, até o último dia útil do primeiro decGnio do m6s subse

qüepte àquele a que as contribuições se re~er8m.

dos segurados empregados e trabalhadores avulsos ~

§ ~ç O aposentado pelo Regime Geral de Previdência 50

c~~:. que voltar a exercer atividade abrangida por este

Reg~m~1 sujeita a salário-base, deverá enquadrar-se na escala

de salários-base, até a classe equivalente ou mais próxima do

valo= d~ sua aposentadoria.

80 Não é admitido o pagamento antecipado de contribui

ção para suprir o interstício entre as classes.

I - descontar o valor das contribuições da rGJmmer2.ç5o

seu se:cviço;

§ 9Q Cumprido o interstício, o segurado poderá permanecer

na classe em que se encontra, mas, quando desejar progredir

na escala, somente terá acesso~,~ classe imediatamente superior.

lIl - recolher a contribuição de que tratam os arts. l~~ Q

150 ou 152 até o último dia util do primeiro decênio do môs

subseqüente ao do fato gerador.

§ lO O segurado em dia com as contribuições poderá

regredir na escala, mas, para progredir novamente, observarâ o

interstício da classe para a qual regrediu e os das classes

seguintes, salvo se tiver cumprido anteriormente todos os

interstícios das classes compreendidas entre aquela para

qual regrediu e à que deseja retornar.

Art. 161. O adquirente, o consignatário ou ~ coopercltlvcl~

ficam sub-rogados nas obrigações do produtor, do parceiro e do

meeiro e do arrendatário rurais( do garimpeiro e do ~esc~dor

artesanal, e da pessoa natural que, utilizando empregado,

explorar atividade agropecuária ou pesqueira ou de ext~açãQ de

minerais (ax.t.. ~53).

~ITULO III

DA ARRECADACAO E DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES

DISPOSICAo GERAL

Art. 162. O proprietário, o incorpor2dor imobiliário (Lei

nQ 4.591, de 16 de dezembro de 1964), o dono da obra ou Q

condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de

contratacão da construção, reformil 011 acréscirno e é solidário

com o construtor pelo cumprimento dü8 obrigações p~ra com d

Previdência Social, ress~lvado o seu direita regressivo contra

o executor ou contratante da obra e admitida a retenç20 de

importância a este devida para gürantia da cumprimento àess88

obrigacões .

CAPITULO I - DA ARRECAOACAo E DO RECOLHIMENTO

Art. 157. Compete ao Instituto de Administração Financeira

da Previdência Assistência Social - IAPAS arrecadar e

fiscalizar contribuições previstas nos arts. 145 a 153 e

dcm~i5 receitas de que trata o art. 142, bem corno promover

respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas n~ forma

estabelecida no forma estabelecida em regulamento.

Art. 156. A arrecadação e

contribuições ou de outras importâncias

Social obedecerão ao disposto neste

estabelecidas em regulamento.

o recolhimento das

devidas à Previdência

título e .às normas

Art. 163. A empresa construtora, o pr~prietário de imóvel

ou o incorporador imobiliário (Lei nQ 4.591 v de 1964) p podem

eximir-se da responsabilidade solid5.ria do inciso nnt.erio:J:' em

relação a fatura, nota de serviço, recibo ou docllmcn'i:o

equivalente, referente à subempreitada de obra a seu cargo 3

desde que faça subempreiteiro recolher, previamente 1

quando do respectivo recebimento, o valor apurado pelB

Previdência Social como contribuição devida.

Art. 164. Nenhuma contribuição previdenciári~ ser~ devida

se a construção de tipo econômicQ for efetuad~ sem roão-aG-obr~

assalariada, no regime de mutirão, comprovado p~rant~ ~

Previdência Social.

Art. 158. As contribuicões arrecadadas pela Previàência

Social serão recolhidas até o último dia de expediente bancá

rio do primeiro decênio do mês subseqüente àquele a que se

referirem.

Art. 159. A falta de recolhimento das contribuições

Art. 165. Nenhuma contribui cão à Previdência Social se~S

devida quando a construção residencial unifamiliar, des~inad2

ao uso próprio, com área construída não e~cedente a 70m2 1 for

executada sem a utilizacão de mão-de-obra a~sa12riud2o DU

quando se tratar de reforma realizada nas mesmã~ condições 1

ficando dispensada a matrícula na Previdência Social.

previdenciárias acarretará multa variável de acordo com 05

seguintes percentuais aplicáveis sobre o valor do débito
atualizado monetariamente até a data do pagamento:

Art~ 166. As empresas que integram grupo econômico à~

qualquer natureza respondem entre si, solidariamente v pcla~

obrigações decorrentes desta Lei.

I - 10%, se o devedor recolher ou depositar, de uma só

vez, espontaneamente, antes da notificação de débito; Art. 167. A empresa cumpre ainda



6256 Sábado l' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1989

I - preparar folhas-dE-pagamento das remunerações pagas ou

creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo

os padrões normas estabelecidos pela Prevtdência Social,

anotando nelas todos os descontos efetuados;

acordo com os critérios adotados para os tributos da Uniãoa A

atualização monetária não pode ser dispensada.

Art. 175. Independentemente da multa nutomáticn variável

~art. 155). O atraso no pagamento de qualquer

pecuniária devida à previdência Social, acarreta11 - lançar mensalmente, naS contas prápria!3, de forma

discriminada, o montante das quantias descontadas, as cont~i

buições da empresa e os totais recolhidos; e

mora de 1 !f; ao mês, calculados sobre

atualizado monetariamente.

valor

obrigação

juros- de

do débito

Pre

título

lI! - prestar anualmente à Previdência Social todas as ~n

formações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da

mesma, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único. Os comprovantes discriminatórios desses

lançamentos devem ficar arquivados na empresa durante cinco

anos, ã disposição da fiscalização, exceto os comprovantes de

recolhimento das contribuições r de existência de relação em

pregatícia e de prestação de serviços, que devem ficar arqui

vados na empresa, na forma estabelecida em regulamento, du

rante dez anos.

CAPíTULO II

DA ADMINISTRAÇAo E DA FISCALIZAÇ~O

Art. 168. S facultado à Previdência Social o exame d~

contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse efeito ~

disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, devendo a

empresa e o segurado prestar todos os esclarecimentos e informa

ções soliei tados.

Art. 176. Os débitos de qualquer natureza não pagos

prazos legais serão inscritos na forma estabelecida no Divida

Ativa da Previdência Social com seus valores atualizados.

§ lo A certidão de inscrição dq débito em dívida ativa

serve de titulo para a cobr.ança judicial, nos termos da Lei nQ

6830, de 22 de setembro de 1980.

§ 2Q Antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, a

vidência Social poderá promover o protesto cambial de

dado em pagamento ou em garantia de sua liqüidação.

Art. 177. Na cobrança judicial de importâncias devidas à

Previdência Social por pessoas de direito púplico,

observar-se-à o disposto'no art. 100 da constituição.

Art. 178. A falta de recolhimento, na época própria, de

contribuição ou outra importância, devida à P~evidência

Social, descontada dos segurados ou do público, constitui

crime de apropriação indébita, considerando-se pessoalmente

responsãveis o titular da firma individual, os sócios

solidários, os gerentes, diretores ou administradores de

empresa.

Art. 180. O direito de cobrar importância devida à Pre

vidência Social prescreve em trinta anos.

Art. 169~ A empresa, o servidor de órgãos públicos da ad

ministração direta e indireta, o segurado da Previdência So

cial, o serventuário da ,Justiça, o síndico ou seu represen

tante, comissário e, o liquidante de empresa ém liquidação

extra judicial deverão, quando solicitados, exibir todos

livros outros documentos relacionados com as contribuições

previstas nesta Lei.

Art. 179. O dirigente de órgão ou entidade

tração federal, estadual ou municipal, responde

pela multa aplicada por infração a esta Lei,

cobrada mediante desconto em folha de pagamento,

ção da Previdência Social.

da adminis

pessoalmente

a ... qual será

por reqnisi-

Art. 170. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer ele

mento ou informação, ou su~ apresentaç50 deficiente, a Previ

dência Social poderá, sem prejuízo da penalidade cabível, ins

crever de ofício, justificadamente, n importância que reputa

devida, cabendo à empresa ou na segurado o ônus da prova em

contrária.

Art. 171. Na falta de prova regular, o montante dos

lários pagos pela execução de obra de construção civil poderá

ser obtido mediante cálculo da máo-de-obru empregada, propor

cional ã área construída, cabendo ao proprietário, dono da

obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsá

vel, o ônus da prova em contrário a

Art. 172. O desconto de contribuição e de consignação le

galmente autorizadas presume-se feito oportuna e regularmente

pela empresa obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão

para se eximir do recolhimento, ficando ela direta~ente res

ponsável pela importância que deixou de receber ou. arrecadou

em desacordo com o disposto nesta Lei.

CAPíTULO III

DA PROVA DE QUITAÇAo

Art. 181. Exigir-se-á documento comprobatório de inexis

tência de débito. fornecido pela Previdência Social:

I - da empresa em geral:

a) na contratação com o Poder Público e .po recebimento de

benefício ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele;

b) alienação ou' oners,ção, a qualquer título, de bem

imóvel ou direito a ele relativo;

Art. 173. Se, no exame da escrituração contábil e de

qualquer outro documento da empresa, forem verificadas

omissões sobre o movimento real de remuneração dos segurados a

seu serviço ou no faturamento, a fiscalização efetuará

apuração indireta das contribuições efetivamente devidas.

c) na

móvel de

Referência
da empresa;

alienação ou oneração, a qualquer titulo, de bem

valor superior a seiscentas vezes o Maior Valor de

(MVR), incorporado ao ativo permanente imobilizado

recolhidas nas épocas próprias terão

monetariamente, até a data do pagamento, de

Art. 174. As

importâncias não

valor atualizado

contribuições previdenciárias e outras

d) no registro ou arquivamento, de ato relativo a baixa de

firma individual, redução de capital social, CiSdO, transfor-

mação, extinção de entidade ou sociedade comercial

civil; e
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apenas em

§ 20

débito do

e) na expedição de carta de adjudicação ou arrematação de

bens, salvo quando em favor da fazenda pública ou em processo

trabalhistap

II - do responsável pela execução da obra de construção

civil, quando de sua averbação no Registro de Imáveis, salvo

nos casos dos arts. 164 e 165.

§ lQ A prova de inexistência de débito da empresa deve

ser exigida em relação a todos os seus estabelecimentos,

independentemente do local onde se encontrem, ressalvado 3

Previdência Social o direito de cobrança de qualquer débito

apurado posteriormente.

Na hipótese do inciso 11, a prova de inexistência de

responsável pela execução da obra serã exigida

relação ao imóvel objeto da averbação.

§ 3Q A prova de inexistência de débito, qUDndo exigível

do incorporador, independe da apresentada no Registra de Imó

veis por OGilsiáo da inscrição do memorial de incorporaçfio.

§ 4Q Ficil dispensada a trClnscriçào, em instrumento -':';bli

co ou particular, do inteiro teor do documento comprOLL.l. ~.ório

de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número

de série e data dll. emissão.

taç30 ou autorizar a sua lavratura, desde que fique assegurado

o põgamento mediante o oferecimento de garantia real.

§ 2Q A autoridade,~o servidor público e o serventuário da

justiça que infringirem o disposto no art. 181, ficam sujeitos

à multa aplicada na forma estabelecida na forma do art. 19g e

sem prejuízo de responsabilidade administrativa e pen&l cabí

veis.

TíTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 183 - A matrícula da empresa (art. 11) sGrá f.eita~

I - simultaneamente ao registro do ato constit.t1"i:ivo

Junta Comercial; ou

II - perante o órgão próprio da Previdência Saciale no

prazo de trinta dias contados do início dG atividades, quando

não sujeita a Registro do Comércio.

§ 1Q A Previdência Soci~l procederá à matrícula:

a) a pedido, de obra de construção civil;

b) de oficio, quando ocorrer omissfio do·obrigado.
§ 50 O

poderá ser

indicação

documento comprobatório de inexistência dé débito

aprentado por cópia autenticada, dispensada a

de sua finalidade.
§ ·2Q A unidade matriculada receberá "éertificado de

S 6Q O prazo de validade do documento comprobatório de

inexistência de debito é de seis meses contados da data de

emissão.

1-1atricula" com um número cadastra.l básico, de c':lr2.ter perma

nente.

§ 3Q A falta de pedido de matrícula, eujeit.a o respons&-

vel a multa aplicada na forma do art. 199.
§ 7Q Não será exigida prova de inexistência de débito das

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

respectivas autarqllÍas.

S Bo Independe de prova de inexistência de débito:

S 40

(DNRC)

mações,

o Departamento Nacional de Regíst:r-o do Comércio

e a Previdência Social promoverão intercâmb:to de infoT.~

visando a simplificação e celeridade dos ser"tr;. ços de

a) a lavratura de instrumento de retificação, ratificação

ou confirmação de ato anterior para o qual já foi considerada

feita a provai

b) constituição de garantia para concessão de crédito

rural, em qualquer de suas modalidades, desde que os contri

buíntes, referidos nos incisos e 11 do art. 153, não

industrializem seus produtos, não efetuem vendas a consumidor

no varejo nem a adquirente domiciliado no exterior, bastando,

neste caso, registrar no instrumento declaração do interessado

de que não é respons5vel direto pelo recolhimento de

contribuições sobre a sua produção para o Regime Geral de

Previdência Social (art. 161) i

c) a averbação prevista no inciso 11 deste artigo.

relativa imóvel cuja construção tenha sido concluída antes

de 22 de novembro de 1966.

§ 90 O condômino adquirente de unidade imooiliária não

íncorporada na forma da Lei nQ 4.591, de 1964, poderá obter

documento comprobatório de inexistência de débito, desde que

prove o pagamento das contribuições relativas ã su'a unidade.

interesse comum.

Art. lB4 O crédito relativo a contribu:Lções ç cotas e y.-es

pect~vDS adicionais ou acréscimos de qualquer natureza aT.~eca

dados pela previdência soci"l, bem çomo a atualização monetá

ria os juros de mora, estão sujeitos, nos processos de fa

lência, concordata ou concurso de credores, às disposições

atinentes aos créditos da União, aos quais são equip~r~dos~

P.:l.r5.grafo único. A Previdência Social é credora privile

giada em relação as importâncias descontadus pela emp~es2~ de

seus empregados.

Art. 185. são solidariamente responsáveis, perante a Pre

vidência Social, o incorporador de imovéis, a empresa dG CO~

mercialização e o construtor. F,sSll responsabilidade não se 128

t_ende ao adquirente do prédio 011 unidade imobiliEi.T.ia..

Art. 186. A empresa em débito e não gar&ntido? de~

corrente da falta de recolhimento de contribuição, é v8d.;tclo:

I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista; e

Art. 182. A prática de

no artigo anteríor,

responsabilidade solidária

ato com inobservância do disposto

o seu registro acarretará a

dos contratantes e do oficial que

11 - dar ou atribuir cota ou participação nos °luc~os

sócio-cotista, diretor, membro de órgão dirigente v fiscal

consultivo, ainda que a título de ndiantamcmto~

on

lavrar ou registrar o instrumento.

S 1Q A Previdência Social pode intervir em instrumento

que depende de prova de inexistência de débito, para dar qui-

S 1Q A infração ao disposto~neste artigo sujeita o rcs

pons5vel à multa de 50% das quantias que tive:r::-em sido pagó?,G 01.11.

creditadas a partir da data do evento, atunlizadús moneb7.F.':i.a~

mente.
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S 20 o disposto neste artigo não se aplica no caso de

existência de débitos não vencidos, ou cuja exigibilidade

tenha sido suspensa por qualquer motivo legal.

Art. 187. A empresa que deixar de inscrever seus emprega

dos na Previdência Social ser5 aplicada multa na forma estu

belecida no art. 199.

Art. 188. O Poder Executivo poderá estabelecer critérios

para a dispensa de constituição ou exigência de crédito cujo

valor seja inferior ao custo administrativo.

Art. 189. Fica isenta de contribuição de empregador para

a Previdência social a entidade be~efic~nte de assistência so

cial que atenda aos seguintes requisitos:

I - possuir título de recolhimento do Governo Federal

como de utilidade pública ou tê-lo requerido na data do pedido

de isenção;

II - não perceberem seus diretores, sócios ou irmãos,

remuneração qualquer título, vedada, para os efeitos deste

artigo, a relação empregatícia deles com a entidade;

111 - destinar a totalidade da receita ao atendimento

permanente, gratuito e indiscriminado de suas finalidades; e

IV - .ter receitas exclusivamente provenientes de doações

e subvenções.

§ lQ Entende-se corno beneficente de assistencia socia~

entidade, sem fins lucrativos, que aplique a totalidade da sua

receita em atividade de benemerência social.

§ 20 A entidade beneficente de assistênica social deve

requerer, à Previdência Social, a isenção de que trata este

artigo, tendo o direito a ela no mês seguinte ao da data da

decisão.

S 3Q A isenção de que trata este artigo só poderá ser

concedida à entidade requerente, não se estendendo outras

que tenham personalidade jurídica própria, mesmo ligadas dire

ta ou indiretamente ã requerente.

4Q A isenção poderá ser decltirada insubsistente, com

efeito retroativo, ou revogada, se comprovada em

processo regular que a entidade não satisfez deixou de

satisfazer quaisquer dos requisitos deste artigo, sem prejuízo

das demais penalidades cabíveis.

PARTE IV

DAS DISPOSIÇÚES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 190. O Tesouro Nacional repassará à Previdência So

cial as dotações a esta consignadas no Orçamento Geral, de

acordo com a programação financeira da União.

Art. 191. Os orçamentos das pessoas juridicas de direito

público e de suas entidades da administração indireta devem

consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribui

ções da Previdência Social, de modo a assegurar a sua regular

liquidação dentro do exercício.

Ãrt. 192. Res5alvado o disposto nos arts. 87 e 180,

Previdência Social aplicam-se os prazos de prescrição estabe

lecidos relativamente à União.

Art. 193. Mediante justificacão processada perante a Pre

vidência Social, na forma estabelecida em reguramento, pode

ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse

de beneficiário ou empres~, salvo o que se refer~ a registro

público, e o disposto no § 3Q do art. 42.

Art. 194. Não é permitidá a antecipação do pagamento de

contribuição para efeito de recebimento de benefício.

Art. 195. No caso de pagamento indevido, as contribuições

serão restítuidas atualizadas monetariamente.

Art. 196. A arrecadação da receita e o pagamento dos

cargos da Previdência Social serão realizados, sempre que

possível por intermédio da rede bancária, conforme convênio

celebrado nas condições estabelecidas pelo Banco Central do

Brasil.

Art. 197. A requerimento do empregado, u empresa poderá

consignar na folha de pügamento, em favor da Previdência So

cial, importância referente a divida por ele contraída.

Art. 198. Podem ser descontados dos benéfícios:

T - pagamento de benefício além do devido;

11 - Imposto de Renda Retido na Fonte; e

111 - pensão de alimentos decretada em sentença judicial.

Art. 199. A infração ü qualquer dispositivo desta Lei

para a qUül não haja penalidade expressamente cominada,

sujeitará o responsável, conforme a gravidade da infração, à

multa variável de NCz$ 25,00 a NCz$ 2.500,00.

S lQ Da decisão que aplicar multa cabe recurso no prazo

de trinta dias.

§ 2Q A "autoridade que reduzir a multa proposta no auto de

infração, ou julgá-la improcedente, recorrerá de ofício na

forma establecida em regulamento.

Art. 200. O lAPAS pode arrecadar e fiscalizar, mediante

remuneração ajustada em convênio, contribuição legalmente de

vida a terceiros, por empresa, segurado, aposentado ou pen

sionista vinculados li Previdência Social, aplicando, no que

couber, o disposto nesta Lei.

Art. 201. Constitui crime:

I - de sonegação fiscal, deixar a empresa:

a) de incluir nrt sua folha de pagamento o empregado e o

trabalhador avulso, sujeitos ao desconto de contribuições pre

~,idenciárii1s, o autônomo que lhe preste serviço, e o emprega

dor; e

b) de lançar mensalmente em títulos próprios de sua conta

bilidade as quantias descontadas das pessoas referidas na

alínea anterior, bem corno a sua própria contribuição.

11 - de apropriação indébita, a falta de pagamento do abo

no-família, do salário-família e do salário-maternidade ao

empregado, quando os resaectivos valores forem compensados na

forma desta Lei;

111 - de falsidade ideológica, inserir ou fazer inserir:

a) na folha de pagamento, pessoa que não po~sui a quali

dade de empregado, trabalhador avulso, autônomo ou empreg~dor;

b} na Carteira de Trabalho.e Previdência Social do empre

gado, declaração falsa ou diversa da que devia ser escritü; e
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Art. 204. Ao segurado da mesma unidade familiar só $crá

permitido receber uma cota de abono familia e de salário-famI
lia por filho ou equiparado.

Nacional, anualmente, acompanhando a proposta. O~çamentári.:l d.:

Seguridade Social, projeções atuariais relativas ao SC:';Ju,~o

Social, abran gendo um horizonte temporal de, no mínimo; v::inb3

anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variávois

demográficas, econômicas e institucionais relevantes a

c) em documento que deva produzir ~feito perante a

Previdênica Social, declaracão falsa ou diversa da que devia

ser escrita;

IV - de estelionato:

a) receber ou tentar receber indevidamente prestacão de

entidade da Previdência social;

b) praticar ato que acarrete prejuízo a entidade dü Pre

vidência Social, para usufruir vantagem ilícita; e

Art. 203. O Poder Executivo enviará ao Congresso

c) emitir e apresentar, para pagamento por entidade da

Previdência Social, fatura referente a serviço não prestado ou

a mercadoria não entregue.

Art. 205. Ressalvado o àireito adquirido, não ser5 permi

tido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios dn Previ~

dência Social:

parágrafo único. Respondem pelos crimes previstos neste

artigo 05 controladores, administradores e fiscais que proce

derem, dentro de seus poderes e ütribuições, com culpa ou dolo.

Art. "202. A implantação dos benefícios constantes desta

Lei efetivar-se-á segundo n seguinte cronologia:

I - aposentadoria e auxílio-doença; e

11 - duas ou mais aposentadorias.

Art 206. Fica extinto o Programa de Previd~ncia saciel

aos Estudantes, instituído pela Lei nO 7.004, de 24 àe junho

de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de pr'3s-caç;&o

continuada, iniciado até a entrada em vigor dest2 r..,ei~

BENEF!CIOS TERMO INIClnL
Parágrfl-J;o único. Aquele que vinha contribuindo 1.-cgu12!"

mente para esse Programa, fica assegurada a devolução dús

contribuicões atualizadas monetariamente o

salário-maternidade com cento e vinte

dias

oorreção dos trinta e seis últimos

salários-dE-contribuição

reajuste periódico para manutenção do

valor real dos benefícios

novembro/1989

janeiro/199D

janeiro/1990

Art. 207. Fica extinto o Regime de Pr8videncJa Social

instituído para o empregador rur.al e seus dependenl:Gs peJE',

Lei nQ 6.260, de 6 de novembro de 1975.

Parágrafo único. Pa2~a que vinham contr:i.buinào reguli"!r-

mente para esse Regime será contado o tempo de contrii.:mic;5:o

.para fins do Regime GeT.al de Previdência social.

incorporação dos empregadores e empregados

rurais como segurados obrigatórios do Regime

Geral de Previdência Social fevereiro/1990

mudança no valor do salário-família

novas fórmulas de cálculo das aposentadorias,

auxílios e pensões

aposentadoria por idade aos sessenta

anos para homens e aos cinqüênta e cinco

para mulheres que exerçam atividade

rural

Art. 208. Extinguir-se-á o abono de permanência em

serviço, observado o disposto no art. 202 , § lºf deste. lei.

S lQ São garantidas aos segurados a concessão e manu-

tenção do pagamento deste benefício, desde que tenham adqui

rido o direito ao abono de permanência em serviço anterior

mente à data da entrada em vigor desta lei.

2Q t vedado o recebimento conjunto de abono de perma

nência em serviço e de aposentadoria.

Art. 209. OE saláriDs-dc-contribuicáo utilizados no cáJ..

cuIa do valor de benefício Eão considerados respei~ando-se os

limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que ~e refe~iT.Em.

Art. 210. Para a entrada em vigor do período de carência

das aposentadorias por idade; por tempo de serviço e especial Q

previsto no inciso II do art. 17 desta le.i, obser.var-se-t

seguinte tabela, levando-se em conta o ano da data de 8n~T.ada

do requerimento:

janeiro/1990

janeiro/1990

janeiro/1990

janeiro/1990

janeiro/1990

viúvos

abono-famílin

extensão da pensão por morte

de ml11heres seguradas

elevação do limite mínimo para um salário

mínimo de todos os beneficios de prestação

continuada, urbanos e rurais fevereiro/1990

ANO

DE ENTRADA DO REQUERIl~NTO

t-lE8ES DE COl~'rlnBUI(;'Ei.o

EJC!:GIDOS

§!Q A extinção do apono de permanência ~m serviço

rcrã em janeiro de 1990(art.208).

§ 2Q O aumento gradativo do período de carência para apo

sentadoria por idade e por tempo de serviço, será implantado a

partir de jane.ira de 1990.

aposentadoria proporcional para a mulher

aos vinte e cinco anos de serviçq

abono anual

janeiro/1990

dezembro/1990

Até 1990

Até 1991

Até 1992

Até 1993

Até 1994

Até 1995

Até 1996

Até 1997

Até 1998

Até 1999

Até 2000

Até 2001

2002 em diante

60

70

00

90

100

110

120

130

140

190

160

170

100
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Art. 211. O trabnlhador rural atualmente enquadrado como

segurado empregado obrigatório do Regime Geral da Previdência

Social, forma das alíneas §;, 12. e ~ do inciso I e das alí

neas do inciso IV, do art. 8Q, poderá requerer auxílio-doença,

aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade do

Art. 218. O Poder Executivo expedirá o regulamento desta

lei no prazo de 120 dias.

Art. 219. Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.

Art. 220. Revogam-se as disposições em contrário.
PRORURAL até 1 ano, no caso dos dois primeiros benefícios,

até 15 anos, no caso de àposentadoria por idade, a partir

data da entradn em vigor desta IJei.

e

da

Brasília, em de de 1 989.

Parágrafo Único. Os benefício$ do Programa de Contribui

ção Indireta do Trabalhador Rural (benefícios do PRORURAL) ,

representados pela aposentadoria por idade, aposentadoria por

invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão e 05 de

correntes do acidente de trabalho rural, auxílio-doença, apo

sentadoria por invalidez, e pensão, no valor de um salário mí
nimo, são assegurados aos trabalhadores rurais que não se

quadrem no Regime Geral da Previdência Social.

Ar~. 212. O segurado empregador rurtil que vinha contri

buindo para o Regime de Previdência Socia]_, insti tuído pela

Lei nQ 6.260, de 1975, agora segurado obrigatório do Regime

Geral da e Previdência social, na forma da alínea Q do inciso

lI! do art BQ, passará a contribuir de acordo com o art 150,

enquadrando-se na escala de salários-base, estabelecida no

art. 155, a partir da classe inicial até a mais próxima ou

correspondente a 1/120 (um cento e vinte avos) da média dos

valores sobre os quais incidiram suas três últimas contribui

ções anuais.

CONSTITUIÇÃO
JU:PUBLICA J"EDDUlrIVA 00 JlJUISIL

1988

. .
Título IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CapItulo 111
DO PODER JaDlc\ÁRlo

Seção I
DisposIções Gerais

Art. 213. Os valores, expressos em cruzados novos nesta

lei, serão atualizados monetariamente, de acordo com a

variação mensal do IPC, a partir de junho de 1989.

Leis do Trabalho, na forma da Lei 6.1B4, de l1.de dezembro de

1974, bem como aos seus dependentes, serão objeto de legisla

ção específica, que dispor5 também sobre o seu custeio.

Art. 215. Em caso de extinção de processos trabalhistas

de qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo, de que

resultar pagamento de vencimentos, remuneração, salário e

outros ganhos habituais do trabalhador, o recolhimento das

contribuições devidas à Previdên~ia Social será efetuado ~

continenti.

Art. 214. As prestüçoes,

ferroviário servidor público

regime especial, que não optou

devidãs no ex-combütente e ao

ou autárquico federal ou

pelo regime da Consolidação das

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os
pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Muni'
cipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conla
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou
de pj!ssoas nas dolações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.

§ 19 Éobrigatória a inclusão, no orçamento das entidades
de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até
19 de julho, data em que terão atualizados seus valores, fazen
do-se o pagamento até o final do exercicio seguinte.

§ 29 As dotações orçamentárias e os créditos abertos se
rão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as impor
tâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presi
dente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda determinar
o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar,
a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de
preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quan
tia necessária à satísfação do débito.

Parágrafo único. A autoridade judiciária velará pelo fiel

cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 216. O contribuinte com processo de débito em curso

na data da publicação desta Lei poderá, dentro do prazo de 60

dias, recolher ou parcelar as contribuições devidas, com multa

de 20%, quando paga~ de uma só vez, e de 30~, quando obtiver

acordo para pagamento parcelado.

Art. 217. Das decisões administrativas relativas à

matériil tratada nesta lei, caberá recurso 3.s Juntas de

Recursos da Previdência Social - JRPS ou ao Conselho de

Recursos da Previdência social - CRPS, conforme disposto em
regulamento.

.llura • leqldaçlo ce cu.teio da
"1"r.-vidênch. Soclal ... di DUtr... pro
.."J.dinci.a~•

o 'PD:SID1t!fTZ DA iuPOBI.n:.a.t ~·;iãõ"~~1'Ç'1.;' ,~.~ i.hé.~
4en o -..rt.. ~g. & Con.Utuiç.o.·.-ad~...â ~ ~.I..nt-."'''''-Hâa _. 9rO't'i.•&rlc.d
ICC*-.:fcrc. -:1St! .Lei~ ,
..... ~".,t. ~~'" - --.-- - ------.---- .. -.--.~

Ari:. 3.5. o. beneflei~fte pr'astaç&a com::lnt1&~,·.já .....tuali~
dó. nA 1'onaa do .art•. 58 do Ato das 1)i-.po.lçõe•• Co~t,f.lUclon.ais . .:fraJJ:d
ltli~ia., pa.ssa.m • ser C1:.lrrigidos pelo critério flefiniêlo no artigo ante
:ri,pr",. ~tidadB •.ft ""~du.!llt:io "AO' aAl.irio ~S-ni.J&o; na 'funul ido art. 7D~ inClÍ
áQ ~, ~Il. Cons'bituiçaô..

. .t. ,..rtJ "IIÕ~ 1.0-. .alores -«xpr••a.os .. ~t:ado. r:Il'VOS n ••ta Hcd1t)Q=;1. ~~-ri;S-0. &1:Ua"lia::.do. aontII.taria-nt., .de acordo JC:Dm .• ....ri.lrão
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LKJ N. UM - 1)& rt DI: DI:UMaaO DE 1m

DISPOE SOBRE os ESl'AOIOS DE ESTUDANTES DE
ESl'ABEJ..EC1MENTOS DE ENSINO SUPEIlJOR E DE

ENSINO PROFJSSIONALlZANTE DO 2.· GRAU E
SUPLETIVO. E DÁ oUTRAS PROVro1:NCIAS (.)

o PRIideutc da Jl.ep6blk:a
Faço aabor que: o c:ou.r...., N.cIon.1 decret. e eu aanelono • ...uJnte

Lei:
An. I.· - As Peaoas Jurldic:al de DIreito Privado, OI 0,..101 d. Ad

mln\UraçIo PtIbllca .. as lJmI~ ele EnsIno podem .celtar. como esta
Jlhiol. alUDoa rqularmeDte m.lricu1IIdos • que venham freqUentando. deli·
v_lO, eunoo nocuJadoo • estrutura do ensino póblJco • p.rticul.r. no'
nlYda superior, profistlona\izanle de 2.. Gnu e Suplelivo. .

1 1.· - O Clliaio aomente poder' verificar... em unidad.. que tenham
coadlç6es de propordoaar ~Ia prilica na Unha de fonnaç1o, d.
'Vendo, o atDdantc, pua aae fim, estar em condiçlSel de esta.iar I SClundo

. dilpolto JIII ....,Jamma.çlo da presente Lei.
1 2.' - OI esIAa10e devem proplc\u • complementaçlo do ensino • da.JlfCDdlzaI.... a serem p\aDejadol. executados, acompanhados e avalladol

o!m conformldade com OI corricuIoa, proJDtDU • calend'riOl escolar... a
fim ele ao conalitufrem em iDltrumeDtOl de lntear.ç1o, .m termol d.
trelnluDento pr'tlco. de .-rdçoamento tknh:,,·aJltural. cI.ntlflco e d.
relaelonameato htmWlll.

Pariarafo único - O val'!f' total que .....lri d. bue de clJIaui'J
a contrlbulçlo anual deYlda pelo empr.gador rural 010 ao" inferior
(doze) nem luperior • 120 (eento e 'Ylnte) ulúiol mlnlmo< de mn!n,
vigente DO Pa!s, arrwondando-le .. frações para " mlJhu <lo
imedlat.ment. auperior.

.. _..--.----------_ .

Par-A!!:.3fo tin:c;:\, 01 []úCjWC:-ltc 0"
Unl3. unlc!oue re.!iJ~n~l:: p;;;~e')sll~bYtes
<30 o]jcr~antc. em :re:z(;'3© [li]> C-i1.D~@~

mlnlo. lnc;u.~l""e m1.ijt2\~o

Art. .5". O C(Jr.lcl(j;T'~Ea;©
Ge p:tred~. SQ:tl!1c.!;, ~
à~d~:; i.soL"da~~ !r[:1:?1Lll!éHoD~eOf~\

pesto n') Gó-diS{\ Cl';!1, I::(}\

nplleAvel.

Art. 61 . Sem !J~ÇS~I!ZI;J
nc~~:J. Lei, :r('!!u]'~r",slG~Ü

có:s de cl:r~ii.o
por quota !de3!
~03 ~õbre 3. mes-m21>
llomno.

ti) $~r50 ,H~t~·Y:'tlln[-;.d~2, aoS f~,rC[i13

se ccn~H:[u~n::n ent t}~S "~~~[".JCJ\

p3ra t!ji 1f::u. pt"ltJ!!r:::':3m.l p,"Ell'
dane:; e!'m'~ sL

ArL 7". Oe~~~:f:;::~i~~;p~ç~des au~õncm~,~
entre ,"h'os (lU p-:;"
in.<c~l~~'(l (l!Jri~-J:ór!:il Iilú
lmóni.!', êéle ~mh!":Jcl0: 51
lil.':'~::O d! ed:.~é1 t~~;t1r~C~GP i'1~~'.

!jC;I,ii:! e di.e~jm!m;"~.[j. te,em (;0:11',)
fr2ç:'io 1d~ti.l r.ób:-e' © t:err:;"7WJ '2
t{;:nlln~, llt;lbu!d~ rI
di!p~r..5r,nGo"'~~ &,

unidade.

Art. S9. Q1J~.lldo. em
n50 ltol:·..er C'~';fiC3Ç5Qo f]

o promH(';;,~~ eerr;p~~~~'J;o (0,' e~r"';"~,~L\"
rio dêste O'J o p:-omi:l e:]t~ Cc.sSjn)~:c,:;~JV

s":'ore êle dr~tjGr er~,:;Z' m::d.s de ;";~1;2
cclific:tçf.o i Ob0C;'11~r=S(í;'''M fr.t);o~~(~~ ~}
l;cbt:jnt~:

a) em rclnc~ú ts <~;l~d~des doj~,3:::G~

mel! que se l;;on5 nh:2r~~:n (!~'d

~'(',,$ ou o:;~O~j:r~:J:-dJ~S.o f::';·~

nnrla fi pane c;\) 1t':o;;eS':'LJ
ed.1ic:l<;f.() c I:lml~i'ín

D1C::'fl rC5~rV';:úa C0~no

exc~u..h'3 de.~3~.s C~S:1,S.

e Qll:ntJ!. bc;u a::;;:TI
dú Lodo do tcrH~!:0J

mum. Que
r1C"o;..

bl e=n rcJ~~:1o is u;J~d:".::p~
n1:lS qae comL.!llirclil é'l:JiC:;é'S ::h;c:
ou m:::s p:i't"ir.n[,::J~wo 3::-':-;1 tL!'erL'";'t~;1«-;=

dn a p::tle dQ !crrrn"-!
eJ:ileJç:io, nq1;~';2,

te fór tn~n-,,::i:JI

C··'"I.l"·n c~':m:,j1,mrJ~:il~,,'
.o~~,d~fK;;o< e

dc~ U~'?n<;,!Ü e
Que eJ)'rC'.;~z:{)rH;}J:~Xg

\.m;,hd~s;
~D ~cr~o cih~·:::rj,rn:;~::.cJ[1~ gOlS; p:~1JI:('.s

to:"11 do terrrr.o c;LW p=~~r:,o ,~~~ Ljl~o

l..z~~d::lS ('1:1" Cü;n~rft P~~Ct't lc,n~llb;;-,~>'!

CH:-ci!.:> ::ótJ;-(: u-s í)<i:,l~~O~, &~bl"J3 'D~

d::.odcs aUle.nOm~lJ;

o Pre.sldente dI!. Repullllcll
FlI.ço rober que o Conbresso Nn.elo

ruI decreta. e eu .sr:.nclono R. tel:ulnte
Lei:

DiJP6e tôbre O condoml:rio em edlfl.
caç6es e as incorporações imobiliá
Tias.

TITULO I

LI!:! K' ".591 DI: 16 DZ
DUOIBRO DE 1~4

DO cOmv.lMlmo
Art. 10, As cdlf1c:lçõcs ou conJun

los de ed!tlcações. de um ou mais pa.
vlmentos. construlcos sob 11 formR. d~

unIdades i.~o!!1d:ts entre si. destin'Hl:!.~
(]. fins residenciaL; ou não-rcõiden
c!n.ls. podc:r:'o ser QUenados, no todo
ou em p::.rte. obJcth'amente eO:l!lde.
rDcl0~. ~ eon.~tH1l1rit, cp.da uJ".!d::de•
propriedade nutónoma sujeita à.s ll
mitllções desta Lei,

f 19 , Cnd.l unidade será ast:nalad.'l
por de.~!gn:l.,5.o e!pecial, numcrlca ou
a1!abi:::ca. para eleitos de identifica.
ção e ó';.:;crim:naç5.o,

t 2°. A cada unidade cnberá. como
parte IJ".scp.:l:·A\'el. uma fração Ideal
do terreno e co!.sas cor-.mns, cxpressa
sob torma ciecimal ou ordJnâri::>..

Art. 2.9 Cana ullIdade com salda
para n via pública, dlrelammte ou
por processo de p:íssag'em com:lm,
serh sempre Ir:! t:ldacomo objcto de
propriedade exel1l.51':'I. qualquer q'Je
E~j3. . o r:i:mera de SU:l~ p~ç.:lS e ~ua

desLinaçi\o. lnehlsive (VOADO) MIO
elo-garagem, com resS1l1va das restri.
ções Que se lhe imponham.

ParAgrdo ÜllÍcO. (VI:TAD<»

Art. 3". O terreno em que se le
va:n.I_~....n a ed!fieaçüo ou o eonJunt.c1
de edifiei\çlic,!; c S1.:Ial' Ins:-alac;ões. b:m
con~o ns tundacõr.:::,. paredes externa.!',
(l. te:o. !'IS Meas lntcrn:lS de ventila
ção. e tudo" mais que S~TVa o Q:.l:Ü.
quer ·depenclêncla de uso e'Jmum dos
proprietarios OU tilu:ores de direito
à equlsição de un.-clades ·ou oetlp(\n~('s.

constituirão eondomf:llo de lodos. c
serão lI1.susecti\,cis de dl\'tsão, ou. de
<1Jienação óeslaeaon óa resp~ctjvll

unidaàe. Scrf.o, também. insUl:eeth'cls
de utllização exclusiva por qun.lq:.lcr
condômIno IVI:T.~DO)

Art. 49.. A lllienação de o:ldn unl~
dsdc, a t:'~1Srcrénci~ de direlto.s per.
tinentes à SU:l aquisição e a c.:ln-sLnul.
ção de direitas reais sôbre ela. Inde-

penderáo do cor..!"e:Jt:merJf..o dc~ l:O:tl o

c1im::nos. C\'nAOO)

~ ..

LEI N.· '.UI - DE , DE NOVEMBRO DE U75

INSTITUI BENEFICIOS DE PREVlDaNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
- EM FAVOR DOS EMPREGADORES RURAIS E SEUS

DEPENDENTES. 'E DA OUTRAS PROvroJrnCIAS (4)
O Presldent. da República,
Faço aaber que o Coqresso Nacional decreta e eu sanciono a seauinte

Lei:

, Art. 1.· - SIo lnotltuldos em favor dos em_dor.. rorala e ..'" de
]>C!l4eotea OI beodlciol do prev:ldeacJa e auiIt~cla aoclal, n. forma .Ita
belecIda .-la LeI.

I 1.· - COnalder.... empreaador rural, para 00 deitOl deata Lei, •
pc8O. 1Wca, proprleUrlo ou 1110. que, em estabel_ettto nual ou púdio
n1atko. aplore, -<:om o """'amo de emprqados. em car'ter oermanent••
diretamente ou .tnv& &e prepootoo, atJ-rida<le aaroeconOmIca. ualm eu"'"
didaI ai .tlvidad.. aarlco.... putodl, .bortJaraoJelru ou • 1nd6atrla -rural,
bem como • extraç10 do produtoo primúIos, veaeta1l ou ardrIIaIl.

. I 2.' - Nlo aed cona1derada, para OI deltoo deata 'LeI, • equlpuaç10-ma DO artlao 4." da .LeI 1\.. 5.llll9, de'8 de Julho de 1973.
1 3.' - Respe\t.ada a a1tuaç1o 00. emprepdor.. ruraJa que, .na .data

d_ LeI. ..tiIf...... ai <ortdlçõea atabeloeldu no 1 1.·. D10 _10 .cImI
t1dot em .... reeJme OI maiores de 6q aooo .que. após ...u ~encla, ..
tOl'DUelD emprcaadoIel rurm por compra ou arrendamento.

Art. :2.' - OI' beneficiol 1nItItuídoa por esta· Lei alo 00 adl.mte espc
dficadot:

I - quanto ao emprea.dor nual:
• ) .poaeotadorla por .lnvalJder,

}D) .posentadorla por velhice;
" 11 - quanto .01 dependentes do empr.aador ruul:
a) peodo;
b) auxflJo-fuoeral;
m - quanto .00 benefldúloo em aeral:
.) acnIçoI d. aa1\cle;
b) read.ptaç1o proflulonal;
.c:) aervlço lOdal..
I 1.· - O .uDIlo-funeral, Jleyido por morte do empr.a.dor rural, seri

PaF • quem, dependente ou .nlo, .hoUTet', mmprovadamcnte l promovido b
auaa expemu o.oepul..",,,,,lD.

12." - A .•posentadori. por velhke leri d.vida • contar dOI 6S (100
aeota e clnco) lUlOI de ldad•.

.Art. 3•• - OI beneficios peéW1IúiOl seria findai em fuoç1o d. con
tr1bulç10 ....belecld. DO artJao 5.·. nu· 1CllUIrrt.. b ....:

1 - ,poleDtadorla por velhice ou lnvaIJdu - valor mensal correopon
dento • 9IY'/. (noventa por cento) d. ln2 (um doze 'VOI) da .....Edla dot tres
(JItimol valor.. sobre 01 quais -tenha incidido a cootrlbulçlo anual d. que
trata '0 artJao S.-, .arredondando-e o TeSU1udo pu.... unidade de cruzeiro
Imedi.tament. superior;

11 - peoa1o - 'YlI1or IXJrTeIPOnd.nte • 70'/. (I.tenta por .unto) d.
aposentadoria calculad. conforme o item J, arredondando-se o resultado
para a unidade de ·cruzeiro lmedialamentclupc:rior;

UI - auxilio-funeral - concedido e paao nu mesmas baleS e condiç6eJ
visorant.. DO Inslltulo Nacional d. Pr.videncia Social (INPS).

I 1.- - Nos caso. em que venha a caber a concessão da apo'>cntadoria
ou da penslo no exerclclo de' 1m, ser' considerada como rcalJza.da, na
foma do .artigo 5.-, para efeito de cilcul0, • contrIbuiçl.o re1ativ. • pnr
duçlo do ano de 1974.

• 2.- - ~ ....Iarel doJ beneficiOJ em ma:Dutl:nçio urão J'eajusladw: 3e
&UDdo 85 norm.al que vigon:rem -para 'O ttajustamento dOI beriefii:::::iol li

cargo do JNPS.
I 3.' - Os valor.. mensait da aposentadoria por velhice ou lnvaIJdez

Dio pod.rlo, em n.nhuma hlpót.... ser inf.riores a 90'/. (nov.nt. por ••nto)
do 'maJor salino· núnimo ->iigente DO Pa!s;

Art. 4•• - O direito aOI benefldoa lnslltuldo. por esla LeI fica condi-
cionado '.01 .seauJnt.. prlLZOl. de ""'~cia: .

J - pecunUria {artJao' 2.·•. 11.". I e m - 12 (doze) m.... ..pós o
pagamento da primeira cootribuJçlo anual, desde que ·Cfetu.do o recolbl
monto da aeaund. (utlao 5.");

11 - outros benefldos (artlgo 2.·, ltem. TIl) - 30 (trinta) dlu após o
p.,amento da prlm.lr. contrlbnlç1o anuaL

Art. 5.• - Pua cust.1o .dOI "ben.llcinl prevlstol nesta 'LeI, fi.. Cltab.
ledda um. contribulç1o anual obrlaat6rla, a carao 'do .mprea.dor roral.
P&livel ali 31 de março d. cad. ano. C correspondente •.12"/. (doze por
cento):

I - de um dklmo do valor da produçlo rural do .no anterior. Ji
vendida ou .valiada IOBUndo aa cotaçÕ<l do mercado; e

11 - de nm 'riIEsImo do "alor da p..-.., da propriedade nu.oJ pon.o
lU" mantld. sem eu1dvo. aeauildo a 61t1ma ·.valiaç1o detuada pcl<> meRA.
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~~.t;.!f)~ 7.182, DE 27.DE MARCO DE 1984

[)/Í nov',rl'dll("lo lia p.rssu.fo únÍC'o do
IIrt;l.'O 4~ dll Le; n~ 4.591. de 16 dI' dl'T.l'mbro
de 1964,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a'scguinte lei:

Art. H O parágrafo único do artigo 4~ da Lei n? 4':;91. de 16 de
dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:

..Art. 4~ ...•..•. , .••••...•.••.....•••••.••.•.••.•....•.•

Parágrafo único. A alienação ou transferência de direitos
de Que trata este artigo dependerá de. prova de Quitação das
obrigações do alienante para como respectivo..condomínio...

Art: 2~ Esta lei entrará em vigor na dn~a de sua publicação
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1984: 163:' da Independencia e 96~ da

República.

JOÃO FIGUEIREDO
Ib'rahim Abi·l.ckel

'32/......
LEI .N9 ....... - 1IE 14 DI: ABRIL DE 1976

DispO!! sobre a deduçáo, do /lIcro t· i!:Iltó.t"c; para llns de imposto !~bre

a rcnda das pe~soas :I'nciICli..I. do c:obro das despesas rcalizc.das em
prar/ramas dc alime1!7a~áo do traballlador.

o f'l'C'sldente da Hep'áblica,

Faço saber que o Congresso Nsclonal decreto. e eu sanciono o. se
gulnt.e Lei:

Art }9 As pessoas jurodica.<, !.edcl'iío dedu7Jr. do lucro tributável pam
fins do Imposto wbl'e a n.nda o dobro das despesas comprovadnmcnte
re:lUZad'IS no pcríodo bn~c. em plOgrmnas de alimentação do trabalhndol',
prcvlRll1"nte uprovados l-clo Mmi:-:Lériu do Trabalho na forma em que dis
PUl-CI o HcgulamenLo de~ta Lei.

§ 19 A êcdução fi 9ue se rcr<:re o caput dcste 'artigo não podcl'!l
exceder. em caJa. exercido finar.ceiro, isoladamentc, R 5 % (cinco por
('.:mll) e l:tUllu:ati\'ambcnte com Il derluçilo de que traIa a Lei n9 6.297,
de 15 de dezembro de lS75, a IC % (dez por cento) do luero tribu
tnvd,

§ 29 As despesns lIlio acduzidns no e"erclclo financeiro eorrespoml('nle
JY.ldcr:' o ser lran.s[erid:ls I. li ra dedu~'i:c nos dois exercícios finnncclros wb
6':\lUentcs.

....rt. 29 Os prc"r:ln1i1s de nl;menlnçii.o a que se rderc o nrtlbo nnte
rlor devl'T,io conJenr il1Í\.miarte ne atendimento dos tr.\balhadures de
bahll' re.lUl:\ e illnitnr '~C'liO I\lX' colltrRtados pela pcssoa JurlClica bcnG
ficibfJa.

ParllgTafo únIco. O Mlnlst~rlo dI) Trabalho ttrllcular-sc-ã com o
Instituto Nacional di! ,\1 !Illfntaç;;.r. C .Nutrlção - INA~I, para eleito do
ell.ame e llprovaçao dos prozr.1.Illas ao que ~ retere a p[c.sen~e Lei.

Art. 39 Não S~ melut como sal(1l10 de ccntrlbu!ção a parcela paga.
In nallLHJ. pela emprcsa. LOS programas de alimentação aprovados pelo
.MII1.st.ell•. do Trabalho.

Art. 49 O Poder Bxecut!\·o l'cgulamentarã a presente Lei no prazo <1,0
til! (se.'.Scnta) dias.

Art. 5,· Esta 1.<:\ entrará em Vigor na da!..." de s:la public:ação, ré
"ogudllS ns dlspusições em cu~J.lr~rl0.

Bru.>l1la, 14 de abrll de 1916; 1559 da Independêncle. c 889 da
Rep(,bllca.

EF:I!:~TO CElSET.o

Mário Henrique mmonsen
JlrllCllde Pn!'lo
Pau/o de A11llt'ida Machado

Julho de 1989
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Art. 29 - Esta Lei cntrrrrá cw vigDr n~ daLEI N.o 5.929 • de 30de outubro de 19 73.
ta de sua publicação • .r:evog<::rJas GlS dicposiçõ!J5 ~n con.'t~E\

Dá nbva redação ao Arta 27 cO
Decreto-lei n9 18, de 24 de

agosto de 1~66, que dispõe so

bre o exercício da profiss~o

de Aeronauta.

rio.

Brasília, e." 30 ce outubro

1529 da Independência e 359 da RepÚblica.
#j.~~._ ..;r- 1/_-<= ._._-~_

- ./
LEI N: 7.004. DE 2·j DE .JUNlIO DE I9~2

foi cometida;

b) tr<::.nz:EcJ:&l~ci~ !.")er;i;ancnt.~/' o cl-a51oc~~:::~;.~to,

corn.i"l'l.n(~nnç:~ C:O dOlld.c,Ílio. (:u il.crop..:.:.utlJ: de 5Uil bil-

Art. 1 - O Art. 27 do Decreto-lei n'? 13.

de 24 de agosto de 1966, passa a vigorar com a seguinte r~

daç~o:

o 2'RESIDENTE DA REPÚBLICA. fnço sau.1t' Que o Congre::;s:;..
Nncionl\l decreta (j eu Sólnciono a seguinte Lei:

A.t. I': f; instituído o Pro;~ro.ma de Previdência Soei;)} aos E"tu'
cJ::.:ncs. n::l.'l cOI:à!cóes !.l~t~b~lccijU5 na prescnti:l Lei.

Art. 2~ Com:jd~'ra-~c estudante. par;) os efeito;' dC'st:l. Lei, aquC'lc
:~inda nfir•. Ílv:luido '''ntn' os sl'~linHlos ()hri:~tl\'<)rios d'l Pccvirl611cia So
cial (J QUi! c~:tvju llt:ltricnlado l'ln nS:ilbe:l{lciulcnto L1c ~ndn() d~ 1:' c 2~

GralJ~. c:n CUI5r}'; llnj\'t'rl"itiíriofõ O~I d~' f(ln1HI~'''ll JlJ·,)n~dOl':,l. 'k\;.I;1 .
rnt·nlf.' n:l.:(nlllc·cic!(l$ tl~l <l\itori:~;Hlo':' ]l~lo::': CCllnIJ('It.'i:lC's ..'1n~~·)~ áll F'·"~','r

Exc.:'ut;"c l't:'.\<:rnl (lU E::;t<H\tWl.

.\~i. 3~ O iat;r~::;.,;;n no j'tOITWm.1 illstihlido por ê:-Ln L2i .:;E·d f',<HI
f.:!ccit:j,.ivmllcnt~ p~l~ c.5luclan:l.?, ainda quo) d~'pt:nd(.,nte de !:>l·;U:·.~r.:{,

obril~aLódo dl' qU::ljqucr :reglmc de previdência.
§ I? O sC',:;'urD.c!'o,cs.h.áante poderd manter l·stn {IUlllid;Jd ... p~r el:l

período li'o]~ (do7.~) meses1 ,'lpÔS n cOnclUS[lO dns cursos n que'se l-C'ft":'ç
o ,,"[i~~lJ :1:Herior. dcsdC' que pcrmnr::.cçu em dia com o rccolhJmcntc d~

su:':-> CUlll.ribui<,'ões.·
§ 2~ '0 segurndo·(:o.ludantc pcn!cni c~ta <lualidnde se deiúlr de re

c(llh~r 3 (tr{'5j ronrrihuições rncnsni!. COl)gi~cutivns, sCl1,J(l-lhe: p~r:;dÚdo
o rci!'J:.;re:i:õso. n2.S rnn,o:;mas condicõe:s cstubclcddns nest.a Ld.

Art. 4:' As prl:'staçóps j;,'lrantidól5 (la segurado-(;stu.dl:mt~ cClm
prcE'ndcm os seguintes beneiicios e se:rviças:

Art_ 10. O custeia de prOgrOlm.:l OT:.l imitiluido s('rj ;l(l'lldido I:"JÜ
'cnntribuiçúo de 8,5% loito tl rnl'ío por cento) do s:ll~ri() minit,...o n:glO-
:l~d. -

Im;/itllJ' LO Pr".':r:II119 tl... J'n'dJ,lnc,·j.l S,,·
chl ;w~· ":.~tIllJ,lfltm'. n:l:; C<lmllçl~<'" i;U_' t'.Q-.

r:llwJe-CI·.

I - benefícios:
n) nuxíl.io-im·alido7.;

bJ pensão;
c) pecúlio por morte;
II - serviço~:

n) nssislcl1cia médica;
bJ reabilitllçiio.

Art. 5~ O nuxilio-inv••lidez cOl..... il.Lil'lt nml::l ])r.(·~u\çt.u, l.:'·:ll~.:.l
cClui\'nlcntl~ n !)O';O (cint]ll(!nla Jlor ccnl{ll UI) ~al:iri'J nlII1Un.r" 1,<·;;.1~'1" ! l

scr<\ d\\vido õW i'SI,Ullr.llf.q viLimu de uIlfl'nni.i:1I1 .. '1,1 .h'~<~(l OI g.'·'h·•• q~:~'

o in(':~p:\!-iH·. toi;.ahnNJ1.c.l para n nLivid:H.lr.: w;iUHlalltll ou pBril lll.~i".· ,:- I

em :>tividndc laLoT<l1.
Art.. G~ A pc!nsi\.o COllsistirú numa pn·slnc:'o nH'nr.al e1i.\!i',':,!' :,:~:;I

.50% (cinqiJCnta por ct'nLo) 00 f:a}J!'Íu minimn rrgiOlwl (' :;cr.l1 con'::'",j~!;l

~~;!: \l~~I'~~ n(~~;1 ~ a~aO~I) :~; ::~~t~~a;'I~;; :,j~i(~r~~~~u(L~~n~~:~$~~(::;U~.~~r~~~~~:~ ~~~~', :l:~~
r.tividadc l:loonll víncul:tda II sistema de Jlrc\'Hlênl"i:l l;llt'lil! ~lhrlJ:..:l\·, In

Arl. 7~ O p0.c1iJíe> por morte conshilinl num Iltll:mn.,·nl(' Ú:;:('''\, :(,j

vulor Ui:! 2. (doisl s(l;ldrins minimos I'egion::li~. e l':cl'i\ devHJo pd.l mClrl,l

do p~i ou l·r'"pl)nb;i....~l J)E'1:l mnnutcnc50 do:-. csl\ldM. clL'clrlr:ulo n:l ~l:;l'

sião d:l in!'ÕcriCito.
Art. 3? A assh.limcia médica c a rcnbililm;il'J ~cr;1) co:,e,-·~.i·::,;,

nas m('sm.;l~; bast!s e condir,:úf.'s vif.cntes p3rn os ;;-::J~t,;:-~d02' d;", 1'll'\"',!C!l
da Social em geral. de acordo com o si:>lcr.'l3 il1s:'i~t:;'lc p.::1n 1;21 :,:

-6A39. dc.l~ de setembro de 1977, salvo Quul)!o nos 11{"nado;;; d~ c;;:nr.n'l.

Art_ 9~ O direito .às prcst~u;õcs ;lr<~\"ist:lS ncstn: Lf:i itC:1. zujcito fi~

pr:lZO de C::.l~f:ncin de G (:;cisl 1l1\!$l.!S pnr~ ~ l:'>sistênc:ia mJt!:~a e fc-D.bili·
LUI,'ÚC c d~ 12 ld~)2C)' meses p:.lra o!> b(:p.(:fídó~'.

p;::o:.vi sóriu,!! 29 - no caso c'!~ transfc.::::éncia

!,;e, {iU,:J 1)~I;::;:;c:\ i, r.:ú!" (,tlLJ.-~, po.:= p-:'.::::ioc::o

a cento c vinto Cl~~.

o empregador é Db~iS~do a p~çar ao aeroneuta, ~lé~

do s~láriol un adicional ~~nsalr nunca infc~ic= a

vinte e cinco por cento do salário recebido na b~

se.

fi 39 - ~la tr~nsferência per::!il~cnte, o ucrona,;.;

ta, alé~ ão snlário t terá assegurado o pagaocr.to êe

urnü ajuda cc CU5tO, nunca infcr~cr ao vQlo~ cc q~a

tro ~eSC5 de salário, para inccni.zação de despesas

de mudança e instalação na nova base, b~m cono o

seu transporte, por contê), da empresa., nele cOJr.p~eeD.

üid~5 a passagem e a translaçãoüa respectiva bagQ

ge:r.l.

1I}..rt .. 27 ~ Para e"feito de- transfcrênci~pr2,

visóriu ou pe~~~~2nte, considera-se base co aero
nauta ~ loc~licaae 9nõc o ~C5~O está obrigado a

__~restar_serviços e no qual deverá te~.6ornicílio.

fi 19 - Ente:1::'1e-sc cor.:o:

a) tranzfc~ência provisória, o ccsloca~~~to

<10 i:cronauti:t ,~ :I'..l;;;' huzc r por r>c;!:5:.c~o in=c:~ior ou
igual .:-t c~n=,\ r.:: '.'5.J:tc di.J.s, ?~ra ?rc.;;t~ç~o ~c :::~.::

viço:':i tc::",~'oré.~·io3, ~.c::: ::'i,12.c::ça c~e Co:'.\icí:;io, ã
qual r~torr:.a tE.Q !c~;o ce3ue cJ. inct:'"'1h5ncia c:ue .rr~e

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Haoional decreta c eu sanciono a

seguinte Lei:

§ 49 - Excetuado o puga~cnto ce ajucn de C~~

to, O disposto no pnr5grafo anterior se estcnêe aO$

dependentes üo aeronauta, as~in considcraco5 pela

Lei O~gâr.ica da r~cvióência ~ocial~

Al-t, 11. O tempo de "Jincub.;Jú <:'0 Progr.1r:lJ. de Pr~\'idcncja 80
CÜI! aos Estudantes ~ii.o s+;i considerado p:;,.r:,1 cfeitú ..4~ rer;í::'lcs (l,~
previd~ncia social Urb,[Ula e ~ura1.

Art, 12. Esta Lei entrará em vigor na data àe SUí1 pubHc",cuo:

Bra,.,!lia. ,2·1 de iur;.ho de 1982; 161~ da Ind~p(!nd0ndae 94? ,:l,i), R(lp~'

blica.

fi 59 - não se incorpora à rc~uneração do acro

nauta o ~êicior.a~ ~e qu~ t=~ta o S ~Q, cujo pn?a~c~

JoAo FIGUElftEDO
H6Jjo BcltI'.1o_

to cessa a pnrtir da duta cn que o aeronauta =cgrcQ

sa ã sua base, ~ he~, il5sin a- ajudt:l ·dc custo a que se

refe:-e O 39.

[, G? -- O ~!!.~.c!i~i.1t.n tri'.nsfe:.:it:.o ( c~"'! Ciill,áte.r pt!~

r.:ancnte:, r.~o pcc:'c.::2. .te.:: outrp. t~n~~fe=êncifl, (~O me;:.

r.~o tir)o, !;C::'l C!UC Or.::Ol:::il o i;!tc!:ntício àe (:Oi5 anos_

LEI N? 7.238. DE 29 DE OU'I'UI3Il.D DE 108·1

J)i!<fl~C m'/lfl".l rlltll'!Hl"nç.J(.I!.' cnrr('t;'.'it"l
e1l!nrll.ili...1 ~t·III".~tr.d d'l~ :,,]f..,10'. IÚ' ",Cr.f·

dn r.mll fi l",jj.·,·lúll;ioUwlll~'{''''CI''' 1:" l-U'"
t:hrnid,'r - lNI'(;, (' r,'I'C';::!! r!i"I,,,,ili,,, .. ~k
J).',-rc'''l'lc:i n~ 2.(;(,;,. C/•• :'{' If.' <-"!I'l!"" '1!,.
J9,~·:I.

O PHES1JJ1':N'rr~ DA JtEPÚm.ICA. faço ~ia.bct' que ('I Con~r('~~~t'l

NncionHI d0crdill! cu t••\lIci()no :l sC'l~uinu! lei:

§ 79 - tnt:ru:Ji)s::::ado o prazo il que se refcr0- f!

letra ~ do § 19, a transferência provisóiin será

tran5fornaà~ en pe~~ancnte, ficando o e~p=cgauor'

obrigado ao pag~cnto da ajuda ce cus~o ~efexiàa

no § 3Q 11

••••••••• ~~ o _ •••• _ •••• '.~'.' ~.~ 00 •• , •••• ~ ~~oO' -'
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EXCELENTlss~os SENBORES MEM~OS DO CONGRESSO NACrONAL.

Neste sentido, se o Capítulo que trata da Seguridade

Social na Constituição, é um dos que bem representa o inegável

desejo e avanço da sociedade brasileira na definição de um

projeto de Nação que valoriza o trabalho e almeja o bem-estar

e a justiça social, é também, e por isso mesmo, um Capítulo

que determina a todos nós brasileiros um grande e hist~rico

desafio que só pode ser percebido em toda sua real dimensão,

quando se busca refJ.etir sobre como evoluiram as várias formas

de proteção social.

/1J/ //é/.'':;;'a:.y
.._------j----

NOS termos do artigo 61 da Constituição Federal,

tenho a honra de submeter ã elevada deliber~ção de Vossas Exce

lências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Mini~
tros de Estado da Previdência e Assistência Social e do Planeja

mento, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre os planos de be

nefícios e de custeia da Previdência Social e dá outras prOVidê;
eias" ..

Brasí.lia, em 19 de junho de 1 989.

Embora resultantes de esquemas contributivos e de

gestão variados, as diversas formas de proteção social repou

sam. sobre o princípio de solidariedade humana que se expressa,

antes de tudo, no auxilio e socorro mútuos frente as adversi

dades.

A primeira forma de proteção social caracteriza-se

pela auto-gestão de uma solidariedade corporativa. Nesse sis

tema, exemplificado pelos grêmios medievais e, no caso brasi

leiro, pelas Li?8s Operárias da la República, os beneficiários

eram, ao mesmo tempo, contribuintes e gestores diretos dos

recursos e das prestações que cobriam, basicamente, os riscos

de doença e morte .

De alcance limitado, essa forma não resiste à

multiplicação e diversificação dos riscos, que assumem um

nítido carát~r social, trazidos pela Revolução Industrial,

quando se acentuou a polarização entre pobreza e riqueza.

As transformações econômicas exigiram novas formas

C ,~ t~ ., de proteção social, que implicaram a superação da fase de
~;1-r01LCi~~mO'~ I Ylt ~ O -/.tõ') ~ 0-/ eJ.t.~ di. /BSlfj} de: -l.- , auto-gestão e a emergencia diJ. co-gestão de uma solidariedade

b~ m~tto cLt.. ~_~r~~~{'UJ4.,!./o~~sOCia] restr1ta, forma embrionária do que viriam a ser os
SO&~, n· ,-'L.c sistemas de Previdencia Social, cuja consolidação se dá

através da gestão estatal 'de uma solidariedade social ampliada.

Excelentissimo Senhor Presidente,

No Brnsil, esse processo de transição envolve duas

etapas bem nitidas: Q período de formação' da Previdência

Socitil brasileira, que ?ompreende a vigência da Lei Elói

Chaves (1923-1930), e o período de consolidaç50, que vai do

pÓS-3D, com a criação dos Institutos de Aposentadorias e

Pensões (IAPs) até o período compreendido entre ü promulg~ção

da Carta PolItica e aprovação da respectiva legislação

complementar.

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de

Vossa Excelência, o Projeto de Lei gúê institui

Benefícios e de Custeio d~ Previdência Social,

aos mandamentos constitucionais e aperfeiçoando

vigente com vistas à instituição de ~ sistema

social que responda ãs legítimas aspirações

brasileira.

os Planos de

adequando-os

a legislação

de proteção

da sociedade

Senhor Presidente, se a fase de auto-gestão é marca

da por urna solidariedade corporativa, a fase de co-gestão por

uma solidariedade social restrita e a gestão estatal pela

solidariedade social ampliada, característica da Previdência

Social o presente projeto, sem dúvida, representa o início

sólido e seguro da transição da gestão estatal parn a gestão

pública de formas superiores de proteção social, alicerçadas

numa solidariedade universal de brasileiros que.çomeçam a se

reconhecer, definitivi"lmente, como cidadãos.

Apesar de tratar especificamente da Previdência. So

cial, o Projeto procura refle~ir o esforço de resgate da dívi

da social, definido constitucionalmente, e o faz balizado pelo

capítulo da Seguridade Socitil,referenciado ao Título da Ordem

Social, em correlação com o cap1tulo dos Direitos ~ociais e os

preceitos gerais da Carta Magna.

Zio definir a Seguridade Soci.al como "conjunto inte

grado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da socie

dade, destinad~s a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previ-dência e à assistência social ll e determinar ainda, entre

outras coisQs, a universalidade de cobertura e atendimento, a

irredutibilidade do valor dos beneficios, ~quidade na partici

paçfio do custeio e o caráter democrático e descentralizado da

q~stão administrativa, a Carta deiineia princIpias cuja apli

cabilidade estabelece uma profunda e ampla solidariedade e a

construç50 de uma ordem sécio-econêmica moderna.

A compreensão exata do significado e o exercício

dessas transformações forma de gestã~ e carã±er da

solidariedade faz-se fundilmental. Só ela será capaz de contri

buir para concretização do desenvolvimento social, com a

construção da cidadania plena, transformando expressões como:

eqüidade, universalização, redistributividade, participação,

valores embutidos cotidiano de todos os brasileiros.

Mais do que diferenças e ganhos qU<lntitativos,

essência do projeto reside nas mudança9 qua.litutiva~, decor

rentes do princípio básico da Seguridade Social, enunciudo

pela OlT, em 1950 - n a cada.. um conforme suas necessidades, de

cada um conforme suas possibilidades". Nesse sentido, à redis-

tributividade inerente ao sistema de Previdência Social

transferência de renda do sadio para o doente, do jovem para o

velho - ê acrescida a redistribuição entre fatoreS de produ-
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ção, viabilizada pela transformaçâc d~ lucro e do faturamento

das empresas em fontes de financiamento da Seguridade Soci~l.

A elevação da Seguridade Social à .:-;categoria de

preceito constitucional indica, desde logo, que a politica

social deixará de ser concebida como mera decorrência da

política econômica para obter e~tatuto próprio, que im~õe a

impossibilidade de dissociação entre a condição de produ

tor/consumidor e a de cidadão.

Do mesmo modo, ainda que razões de natureza histó

rica, que implicam a manutenção dos direitos adquiridos, im

ponham severas restriçóe~1 o projeto busca romper com a limi

tada idéia que "entende a Previdência como algo que se esgota

num contrato bilateral, para compreendê-~a corno expres~ão de

um grande contrato ~oletivo.

t evidente que a concretização de tais avanços

inadiáveis - vai exigir de cada um a consciência não apenas de

direitos, maS de deveres, e de todos, a participação na

consolidação .do processo democ~ático que depende do sucesso

~as políticas sociais, na-exata medida em que estas despontam

fundarnentqis para a estabilidade da própria democracia, face à
dimensão e.gravidade da questão social ·bra~ileira.

E: necessário admitir gue_. o presente projeto poderá

ser objeto de críticas as mais diversas, .qu~ o qualifiquem de

modesto a ambicioso. Todavia, não poderá ser negado T que, em

consonância com a Carta da República, ele é uma demonstração

inequívoca d~ que o Estado brasileiro reconhece a prioridade

da gueêtão social.

Senhor Presidente, feitas estas considerações de

ordem geral, apresento, a seguir, alguns comentários especi
ficos sobre os Planos de Beneficios e Custeio.

I - O PLANO.DE BENEF!CIOS.

o Projeto de Lei institui, no âmbito da Previdência

Social, ·um plano de benefícios, no qual se inserem um regime

de seguro bâsico - Regime Geral da Previdência Social - e um

regime de seguro complementar - Regime Facultativo Complemen~

tar da Previdencia Social.'

o Regime Geral de Previdência social tem por objeti

vo assegurar proteção securitária aos seus filiados, b~~, como

aos dependentes destes, quando-submetidos aos eventos associa

dos a incapacidade, idade avançada,. tempo de serviço, encargos

de família e prisão ou morte.

o estabelecimento de limi~e para o valor mâximo do

beneficio e os critérios explicitas de determinação do valor

da renda mensal deste, configuram fronteiras a partir das

quais se deverá organizar um ~i~tema de previdência comple

mentar voluntário. No texto do projeto de lei, estão sendo

apresentados apenas os objetivos básicos do Regime Facultativo

Complementar da Previdência. Social.

putro grande avanço consagrado pela COnstituição

Federal na área d~ Segu~idade_Socialestá presente no princi

pio da uniformidade e equivalência dos' benefícios e serviços

às populações urbanas e rurais. A adoção desse principi~ no.

ãmbito da Previdência Social vem ao encontro das aspirações

dos trabalhadores rurais, que consideram injustas não somente

as diferenciações hoje existentes entre o elenco e ô va~or dos

bene.fícios previdenciários a eles concedidos., relativamente

aos ~os trabalhadores urbanos, como tambérna impossibilidade

legal de contribuir ,para terem acesso a, uma proteção mais

abrangente.

o tratamentq destinado aos trabalhadores rurais l em

função· do_a~to grau de informalização das relações de trabalho

no . camp~, da mobilidade do trabalhador ao participar de formas

de produção diferentes ao longo de sua vida, foi o de contem

plar e caractez~zar as diversas:relações de trabalho.

o trab31hador rural assalariado sazonal e/ou safris

ta passa a ser caracterizado 'como segurado obrigatório com

direito a todos os benefícios 'do Regime Geral de Previdência

Social - RGPS.

o trabalhador rural que não tem vínculo empregatício

e, portanto, trabalha por conta, própria tem também seus

direitos assegurados co~o os autônomos urbanos.

A produção familiar rural é tratada de forma dife

renciada das empresas em geral. ~ estabelecida alíquota de

apenas 11% {onze por cento} para a contribuição do empregador

rural de micro e pequenas empresas.

A obrigatoriedade da ~iliacão do trabalhador rural

ao si~teroa de previdência não elimina os beneficios do

PRORURAL até que os prazos de carência para as diferentes

espec~es de b~nefícios possam ser cumpridos, esta categoria de

trabalhadores continuará a receb~r o benefício mínimo.

Enquanto instrumento da política compensatória de

renda, o RGPS fornece cobertura a eventos ou situações que

representam, particularmente para os indivíduos pertencentes a

grupos mais frágeis, um adicional sobre sua remuneração cor

rente. ~ o caso dos benefícios ~aracteristicamente redistribu

tivos de renda; como o Abono Família, previsto no plano atual.

Como garantia de renda no caso de perda temporária

da capacidade de t~abalho, o Regime Geral de Previdência So

cial assegura: o Auxílio-Doença: o Auxílio-Acidente: e o Salá

rio-Maternidade.

Por outro lado, para, assegurar proteção contra o

desgaste decorrente do tempo :de serviço e da idade, à incapa

~idade permanente resultante'de'invalidez, e, para amparar os

dependentes do segurado falecido, o plano de benefícios· prevê

a conc~ssão de: Aposentadoria por T~mpo de Serviço, Aposenta

doria por Idade, Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Reclusão

e Pensão por Morte.

Comparativamente ao plano de benefícios da atual

Previdência Social urbana, as prestacões compreendidas no novo

Regime diferem em aspectos de natureza quantitativa e quali

tativa.

Suprimiu-se . a exigência do cumprimento de carência

para a concessão de pensão por morte, de auxilio-reclusão e de

aposentadoria por invalidez e a~xílio-doenca, sendo, para es

tes dois últimos, desde que mot~vados por acidente de qualquer

natureza ou causa. Representa grande avanço na concepção do

seguro soci~l, a progressiva redução ou eliminação de exigên

cias quanto à carência, quando 'se trata de risco com 'data de

ocorrência imprevisível.

Em contrapartida, o número mínimo de contribuições

mensais necessárias para que o segurado faça jus à aposentado

.ria por idade e por tempo de serviço foi' estendido de forma

gradativa de 60 para .180 meses. TO?O- segu~ado tem condições de

prever o momento exato de aposentar-se por idade ou por tempo

de serviço.' Por essa razão, ~ permitida, aos que detêm a fa

culdade de filiação, a programação do momento ideal para dar

início a sua contribuição previdenciária, o que não é factível

quando se trata de risco com data de ocorrência imprevisível.
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Buscando, igualmente, conferir maior prioridade aos

riscos sociais básicos, o projeto mantém a AIDS e inclui as

enfermidades decorrentes de exposição à radiação na lista das

doenças graves, as quais isentam o segurado do cumprimento de

carência para fazer jus aos benefícios de Auxilio-Doença e

Aposentadoria por Invalidez.

A equiparação dos tetos de contribuição e de benefi

cioa NCz$ 1.200,00 (hwn mil e duzentos cruz<J.dos novos)

implicará em elevação e não a sua redução. Atualmente, o maior

valor-teto do salário-de-benefício corresponde ~Cz$ 702,25

(setecentos e dois cruzados nOVDS e vinte e cinco centavos).

Além disso esta medida reflete a aplicação dos princípios de

seletividade e distributividade.

Em decorrência da necessidade de uma equivalência

entre contribuição individual e o valor do beneficio, são

unificados os tetos de contribuição e de benefício a NCz$

1~200,00 (hum mil e duzentos cruzados novos). t fixado o

salário mínimo como piso da renda mensal do benefício de

prestação continu~du, que substitui o salário-de-contribuição

ou o rendimento do trabalho do segurado. Entretanto, para

preservar o valor real dos benefícios concedidos pelo Regime

Geral de previdência Social, serão ajustados os valores das

rendas mensais dos benefícios, com base na variação acumulada

do índice de inflação oficial (IPC).

A concepção do plano de benefícios do Regime Geral

de Previdência Social esteve marcada pelo reconhecimento da

necessidade de priorização de riscos com data de ocorrência

imprGvisível relativamente aos demais~ Em atendimento a esse

objetivo, o projeto reduz a influência do tempo de contri

buição na determinação do valor dos beneficios decorrentes de

invalidc7., morte, doença c reclusão.

Assim sendo, o percentual minimo do salário-de-bene

fício a ser concedido aumentou de 70 para 80% nos casos de

Aposentadoria por Invalidez e de Auxilio-Doença. Para a Pensão

por Morte e Auxílio-Reclusão, foi elevado de 50 para 80% a

alíquota correspondente à cota familiar, acrescendo-se 5% por

dependente até o máximo de quatro~ Em contrapartida, rnünteve

i1é em 70%: a aJ-Í.quota básica incidente sobre o salário-de-bene

fícios no caso da Aposentadoria por Idade e reduziu-se a este

mesmo patamar o percentual estabelecido para Aposentadoria por

Tempo de Serviço, quando proporcional, ou seja, a partir de 25

anos de serviço, para a mulher, e de 30 anos, para ó homem.

Outras inovações foram também incorporadas no texto

do projeto de lei~ Deverá ser· majorado em 25% o valor da Apo

sentadoria por Invalidez quando o segurado necessitar da as

sistência permanente de outra pessoa. Essa vantagem é atual

mente concedida apenas no caso de invalidez decorrente de

acidente de trabalho.

A Constituição Federal determina, no capitulo dedi

cado aos direitos sociais, que é prerrogativa dos trabalha

dores urbanos e rurais o recebimento de Salário-Família para

seus dependentes~ Por outro lado, estabelece, a seçfio dedi

cada à Previdencia Social que os Planos destas devem contem

plar ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de

baixa renda. Esta dupla determinacão é atendida, no projeto

por duüs' espécies de benefícios: o Salário-Família e o Abo

no-Família. O primeiro obedece às regras vigentes, mas passa a

ter seu valor fixado em 1% de NCz$ 120,00 (cento e virite

cruzados novos). E D segundo submete-se ao principio da

seletividade na sua concessão, destinando-se aos segurados

empregados com remuneração mensal até NCz$ 360,00 (trezentos e

sessenta cruzados novos), tendo, porém, seu valor fixado em 3%

desta remuneração.

No tocante às regras de con tagem rec íproca do tempo

de serviço, algumas mudanças foram operadas. Própõe-se a ga

rantia da contagem do tempo de serviço, a partir de 36 meses

de contribuição, para:

a) o segurado do sexo feminino, aos 25 anos de

atividade; e

b) o segurado do sexo masculino, aos 30 anos de

atividade;

Foram aprimorados os beneficios acidentáríos ao

elevar para 100% a aposentadoria por invalidez motivada PC};

acidente de qualquer nãtureza ou causa, aplicando~se o mesmo

cálculo de renda mensal adotado para os outros benefícios.

o Auxílio-Acidente e o Auxilio Suplementar, ~un

dem-se sob o título ao primeiro, aumentando-se, entretanto, a

gradação de seu valor:

a) quando houver redução da capacidade laborativa

que implique necessidade de aumentar o~esforço para exercer a

mesma atividade, corresponderá a um percentual de 30% do salá

rio-de-benefício;

b) quando essa redução de capacidade impedir o

exercício da atividade que o segurada anteriormente desenvol

via, mas não Q de outra, de igual níve~ de complexidade,

corrp-sponderã a um percentual de 40% do salário-de-benefício; e

c) quando essa redução de capacidade impedir o exer

cÍçio da atividade que o segurado anteriormente desenvolvia,

mas não o de outra, de nível inferior de complexidade, corres

ponderá a um percentual de 60% do salário-de-benefício.

Ressalta-se, por oportuno, em que pese haver menção

explíeita no texto constitucional quanto ã natureza previden-

ciária do risco associado ao desemprego involuntário, o bene

ficio a ele correspondente deverá ser decorrente de legislação

trabalhista~

II - PLANO DE CUSTEIO

Com o propósito de assegurar o equilibrio atuarial

do sistema previdenciário e de cobrir as despesas nas áreas da

saúde e da assistência social, a Constituição Federal instit~i

novas fontes de recursos para a Seguridade Social. Ela passa a

financiada sobretudo por contribuições da Uni50, tios tra

balhadores, dos empregadores, com ülíquota~ incidentes sobre a

folha de salários, o faturamento e o lucro, e pela receita de

concursos de prognósticos~

A Medida Provisória nQ 62, de 01 de junho de 1989,

modificü as alí.quotas. sobre a folha de salário e o faturamento.

A fipt de aplicar a. progressividade na determinação

das alíquotas de contribuicão dos segurados empregados foram

adot~das alíquotas _mais baixas para as faixas de remuneração

mensal de até NCz$ 36~,OO (trezentos e sessenta cruzados no

vos) e de NCz$ 360,01 (trezentos e sessenta cruzados nova0 e um

centQ.vo) a NCz$ 600',OOCseiscentos cruzados novos}.

Para permibir o efetivo acesso dos trabalhadores

autônomos de baixa renda ao sistema previdencifir:i.o prevê-se no

projeto, redução da alíquota de contribuição de 19,2% para

11% incidente sobre salários-de-contribuição compreendidos na

faixa de até NCZ$ 360,00, (trezentos e sessenta cruzados

novos). Para as classes referentes à salãrios-de-contribuição

superiores a esse valor, fica estabelecida uma alíquota de 22%:.
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Corno a contribuição dos facultativos somente se fará

naqueles casos em que a mesma seja conveniente ao segu~ado é

proposta uma alíquota única de 22%.

Corno orienta a const~tuicão em seu artigo 179, foi

dispensado tratamento previdenciário diferenciado com a redu

ção da alíquota de 20% para 11% para o empregador de pequena

empresa rural e da micro-empresa urbana ou rural.

acompanhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros

,de Estado da Previdência e Assistência SCcial e do Planejame!!.

to, relativa' a projeto de lei que "dispõe sobre' os planos de

benefícios ".8 de custeio da Previdência Social e dá outras pr~

vidências" •

, Aproveito a oportunidade para ren~var a Vossa

Excelêricia protestos de elevada estima e con ·de~ação.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

Senhor Presidente, cabe-me acrescentar que foi

levado em conta também, na etapa que antecedeu a elaboração

deste Projeto de Lei, os estudos e recomendações de técnicos e

entidades especializadas, e as contribuições das entidades

sindicais e civis, e segmentos da soci~dade, após o que este

Ministério, pode efetuar alguns aj~stamentos necessários para

dar-lhe maior fundamentação jurídíca-dou~rinária, tendo sempIe

presente os dispositivos relativos à Seguridade Social 6, em
particular, aos da Previdência, inseridos na Carta Politica.

Portanto, o incluso Projeto de Lei submetido à ele

vada consideração de Vossa Exqelência consagra, enfim, avanços

no seguro soci~l, expressos na Constituição, redefinindo o

perfil da Previdência Social brasileira, no rumo de urna menor

regressi~idade em seu financiamento e uma maior justiça social

na distribuição de seus benefícios. Está em perfeita coerência

com o compromisso de prioridade social, sustentado e reiterado

por Vossa Excelência, devendo refletir-se de forma imediata no

nível de bem-estar de 'milhões de brasileiros que dele se

beneficiarão.

Civil

PRIMEIRA SECRETARIA

rm..0I2.l.t2Ú>j89. Ao Senhor

$eCr~t6JiO~G;rO~

~o~1Z~NRICUE
fTlmo1tg SCçrrtOrig

RONALD
Ministro Chefe do

NO título relativo ã arrecadação e recolhimento das

contribuições, a primeira e importante mudança em relação à

legislação atual diz r~speito ao prazo de recolhimento das

contribuições sociais. t fixado o 102 ?ia do mês subseqüente

àquele a qUe" as contribuições se referirem, ou o dia útil ime

diatamente anterior, caso:não haja expediente bancário naquele

dia, como o novo prazo de recolhimento das "obrigações previ

denciárias.

No que se refere às contribuicões das empresas em

geral, houve urna simplificação de procedimentos através da

uniIicacão das diferentes alíquot~s que hoje in~idern sobre a

folha de salários. Para o fin~nciarnento das prestações comuns

do Regime Geral ~e Previdência ,social, as empresas deverão

contribuir com uma alíquota de 20% do total da remuneração por

elas paga seus empregados" trabalhadores avu~so~, autô

nomos e empregadores.

Do ponto de. vista operacional, a aplicação da regra»

proposta não causará problemas para as empresas, dado que o

fato gerador, já teria ocorrido com a emissão, da folha de

pagamentos ou a definição dos respectivos salários relativos

ao mes anterior, pois que o lOQ dia é data limite para o

pagamento salarial.

Aviso n9 284-SAP.

Para o cUs~eio das prestações decorrentes de aciden

~e do trabalho as empresas contribuirão adic~onalmente com

- 2,n do total das remunerações pagas aos segurados empregados

e avulsos a seu serviço. Este percentual é o resultado da

média das atuais alíquotas que servem de base'para o custeio

dos benefícios acidentários. ~o sentido de_ caracterizar a

responsabilidade social das empresas o projeto de lei esta

belece uma contribuição adicional de 0,5% a 1,8"% sobr'e a sorna

dos salári~s-de-c~~t~ibuic~o, cujo índice de acidentes do

trabalho supere o índice médio do setor, o que será regulamen

tado.

Em 19 de junho de 1 989.
Renovo a Vossa Excelência os protestos do meu mais

profundo respeito.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de ~ncaminhar a essa.Secretaria

a Mensagem do Excelentíssirno Senhor Presidênte da Repúb~ical

PROJETO DE LEI·
N" 2.703, de 1989

(Do Sr. Costa Ferreira)

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Mirinzal, no Estado do Maranhão.

(Às Comissões de CODstituição e Justiça e Reda
ção; de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Fica o Poder Executivo autorizado a insti

tuir a Escola Agrícola de Mirinzal, localizada no Muni
cípio de mesma denominação., no Estado do Maranhão.

Art. 2' A Escola Agrícola de Mirinzal, subordinada
ao Ministério da Educação, destina-se a ministrar cursos
de i~cnica agrícola de nível médio.

AIt. 3' Ainstalação 'do estabelecimento de ensino
criado por ~sta lei subordina,-se àprévia consignação,
no Orçamento da União, das dotações necessárias, as
sim como criação dos cargos, funçoes e empregos' indis
penSáveis ao se'u funcionamento"; por iniciativa exclusiva
do Presidente da República. . •

Art., 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se asdisposiçõesem contrário.

Justificação

O promissor município de Mirinzal, com potencial
agrícola carente de incentivo, merece ser contemplado

pelo projeto referido, porque o pleno desenvolvimento
das atividades agrícolas nessa área vem encontrando
um entrave de conseqüências crescentes pela absoluta

. falta de técnicos agrícolas de nível médio.
A carência desses profissionais impede a aplicação

de técnicas adequadas ao conveniente andamento das
atividades agropastoris, o que só poderá ser solucionado
com a instalação de uma Escola Agrícola em Mirinza1.

Por outro lado, uma escola desse quilate inibirá o
êxodo excessivo de jovens para os grandes centros em
busca de melhores condições de vida~ absorvendo a
atenção de alunos da região sob a influência de Mirinzal,
criando expectativa de futuro e propiciando o desenvol
vimento ordenado do setor.

Com esse anelo, preconizamos, nesta proposição, a
criação da Escola Agrícola de Mirinzal, Município dos
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mais promissores do Maranhão, que apresenta plenas
condições de abrigar e corresponder às exigências de
tal escola.

Em se tratando de providência fundamental para o
desenvolvimento sócio-econômico de parcela conside
rável do Estado do Maranhão, esperamos que a propo
sição mereça a acolhida dos ilustres pares.

Sala das sessões, 7 de junho de 1989. - Costa Fer
reira.

PROJETO DE LEI
N' 2,889, de 1989

(Do Sr. Daso Coimbra)

Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 3.861, de 1984.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 473, da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1"
de maio de 1943. passa a viger acrescida do seguinte
inciso VII:

"Art. 473. .. .

VII - sendo estudante, no dia em que tiver de
prestar provas ou exames escolares."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Dispõe o art. 473, da Consolidação das Leis do Traba
lho, sobre os casos em que o empregado pode faltar
ao serviço sem sofrer qualquer prejuízo salarial, como
nas hipóteses de luto. casamento ~ cumprimento de
determinados deveres.

Pois bem, nesse elenco de casos que justificam a au
sência do trabalhador, houve. a nosso ver, uma omissão
por parte do legislador. É o caso do empregado estu
dante, que periodicamente tem de prestar provas ou
exames escolares, não podendo, portanto, comparecer
ao serviço.

Temos para nós que essa hipótese também deve ser
contemplada pela legislação trabalhista. e que configu
rará. sem dúvida. um estímulo ao empregado que estu
da.

É esse o anelo desta proposição que, esperamos, há
de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, 19 de junho de 1989. - D~so Coim
bra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio
de 1943.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO IV
Da Suspensão e da Interrupção

Ar!. 473. O empregado poderá deixar de compa
recer ao serviço sem prejuÍzo do salário:

l-até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de faleci
mento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou
pessoa que, declarada em sua Carteira Profissional, viva
snh sua dependência econômica:

I1- até 3 (lrês) dias, consecutivos, em virtude de
('m;ament()~

III - por um dia, em caso de nascimento de filho,
no decorrer da primeira semana;
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IV -por um dia. em cada 12 (doze) meses de traba
lho, em caso de doação voluntária de sangue devida
mente comprovada;

V -até 2 (dois) dias, consecutivos ou não, para o
fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva;

VI- no período de tempo em que tiver de cnmprir
as exigências do Serviço Militar referidas na letra "'c"
do art. 65 da Lei n" 4.375, de 17 de agosto de 1964
(Lei do Serviço Militar.)

PROJETO DE LEI
N~ 3.038, de 1989

(Do Sr. Jorge Arbage)

Revigora o artigo 19 do Código Florestal.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Defesa do Consumidor e do Meio Ambien
te; e de Economia, Indústria e Comércio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica revigorado o texto do art. 19 da Lei

n"'4.771, de 15 de setembro de 1985 -Código Florestal.
Art. 2" Esta lei eutra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O intuito da presente proposiçüo é revogar o art.
2'!, da Lei n" 7.511, de 8 de julho de] 986, para revigorar
o art. 19 do Código Florestal, tendo em vista que este
dispositivo configura sistemática mais racional, no que
tange às florestas do País, principalmente na região
Amazõnica.

A Lei n'! 7.511 cria sérias dificuldades à política made
reira e agropecuária, prejudicando enormemente a re
gião Amazônica, inviabilizando a atividade extrativo
vegetal. que tantas e incontáve.is contribuições vem
prestando à economia brasileira.

O sistcma de manejo, constante da Lei n" 7.511, pro
posto para a extração de madeira, assim corno a repo
sição de espécies regionais. sucessivas, fará com que
o setor madereiro fique sem matéria-prima para manu
faturar os produtos que comercializa, tanto no setor
interno. quanto em nível internacional, os dispositivos
do Código Florestal atendem a contendo todos os seg
mentos envolvidos na questão.

Sala das Sessões, 28 de Junho de 1989. - Jorge Ar
bage.

LEGIS'~AÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N'7 .511,
DE 7 DE JULHO DE 1986

Altera dispositivos da Lei n' 4.771, de 15 de setem
bro de 1965, que institui o novo Código Florestal.

Art. 2" O arl. 19 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19. Visando a rendimentos permanentes
e à preservação de espécies nativas, os proprie
tários de florestas explorarão a madeira somente
através de manejo sustentado, efetuando a repo
sição florestal, sucessivamente, com espécies típi
cas da região.

§ I" E permitida ao proprietário a reposição
com espécies exóticas nas florestas já implantadas
com estas espécies.

§ 2" Na reposição com espécies regionais, o
proprietário fica obrigado a comprovar o plantio

, das árvores. assim como os tratos culturais neces
sários a sua sobrevivência e desenvolvimento."
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PROJETO DE LEI
N9 3.039, de 1989
(Do Sr. Jorge Arbage)

Introduz alteração na Lei n' 4.266, de 3 de outu
bro de 1963, que "instituin o salário-família do tra
halhador".

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.333, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art, 2' da Lei n' 4.266, de 3 de outubro

de 1963, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2' O salário-família será pago sob a forma
de quota percentual, calculada sobre o valor do salá·
rio mínimo, arredondado este para o múltiplo de
cruzado seguinte, por filho menor de qualquer condi
ção, até 18 anos de idade, e pela esposa que não
exerça atividade remunerada."

Art. 2' Para atender às despesas decorrentes desta
lei, é majorada em 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
a contribuição prevista no art. 3' da Lei n' 4.266, de
3 de outubro de 1963.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Arl. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Jnstificação

Nosso objetivo, nesta proposição, é corrigir duas dis
torções existentes entre as legislaçães que regem os
servidores públicos e que cuidam dos trabalhadores em
geral.

É que, com toda jnstiça, os funciomírios públicos
percebem o salário-esposa, desde que esta não trabalhe
fora do lar. e o salário-família, por filho até a idade
de 21 anos.

Já os empregados regidos pela legislação trabalhista
não tem direito ao salário-esposa e o salário-família
é devido ao filho menor até quatorze anos de idade.

Preconizamos, assim, que o salário-família do traba
lhador será devido por filho menor. de qualquer condi
ção, até 18 anos de idade, e pela esposa que não exerça
atividade remunerada.

Em se tratando de medida de justiça, esperamos sua
acolhida.

Sala das Sessões, 28-6-89. - Jorge Arbage.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM~SÕESPERMANENTES

LEI n' 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963

Institui o salário-familia
do trabalhador' e dá outras providências

Arl. I' O salário-família, instituído por esta lei, se
rá devido, pelas empresas vinculadas à Previdência So
cial, a todo empregado, corno tal definido na Conso
lidação das Leis do Trabalho, qualquer que seja o valor
e a forma de sua remuneração, e na proporção do res
pectivo número de filhos.

Art. 2' O salário-família será pago sob a forma de
uma quota percentual, ealculada sobre o valor do salá
rio-mínimo local, arredondado este para o múltiplo de
cruzeiro seguinte, por filho menor de qualquer condi
ção, até 14 anos de idade.

Art. 3' O custeio do salário-família será feito me
diante o sistema de compensação, cabendo a cada em
presa, qualquer que seja o número e o estado civil
de seus empregados, recolher, para esse fim, ao Insti
tuto Nacional de Previdência Social (INPS), a contri
buição que for fixada em correspondência com o valor
da quota percentual referida no art. 2'

PROJETO DE LEI
N' 3.040, de 1989
(Do Sr. Jorge Arbage)

Determina que a periodicidade do Censo Demo
gráfico seja a cada cinco anos.

Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio:
e de Finanças)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A Fundação Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística (IBGE), promoverá o Censo Demo-
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gráfico em todo o território nacional a cada período
de 5 anos.

Art. 2' O Poder Executivo, ouvido o Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística, regulamentará esta
Lei no prazo de 60 dias.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justlllc:ação

O Recenseamento Geral do Brasil, que abrangia o
Censo Demográfico e o Censo Econômico, neste incluí
do o Censo Agropecuário, era realizado, em todo o
País, a cada dez anos. '

Recentemente, o Censo Econômico passou a ser pro
movido a cada cinco anos.

Pois bem, cremos que o mesmo critério de periodi
cidade deva ser aplicado também ao Censo Demográ
fico, tendo em vista o grande aumento da população
e a conseqüente desatualização das cifras apuradas no
Censo Demográfico, após cinco anos.

Os Municípios brasileiros, aliás, são os grandes preju
dicados no sistema atual do Censo Demográfico a cada
dez anos, pois os repasses do Governo Federal, particu
larmente os do Fundo de Participação dos Municípios,
têm a.. população como parâmetro, já que o Tribunal
de Contas da União arbitra o percentual em conCOr
dância com o referido Censo.

Além disso, na frxação do número de parlamentares
federais por Unidade Federada, a Justiça Eleitoral, a
cada quatro anos, baseia-se também nos resultados do
Censo, que são notoriamente desatualizados.

Toda essa situação, aconselha a que o Censo Demo
gráfico seja efetuado a cada período de cinco anos,
providência que alvitramos nesta proposição que, espe
ramos, merecerá acolhimento.

Sala das Sessões, 28-6-89. - Jol"Jll' Arbage.

PROJETO DE LEI
N' 3.041, de 1989

(Do Sr. Jorge Arbage)

DIspõe sobre a forma de IncldêBda do AFRMM
- Adicional ao Frente para a Renovação da Mari
nha Mercante, e dá outras providências.

(Ás Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Transportes; e de Finanças).

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Adicional ao Frete para Renovação da

Marinha Mercante (AFRMM), será calculado sobre o
frete. ã razão de 20% sobre a tonelagem líquida de
registro, nas embarcações de quinhentas toneladas ou
mais.

Art. 2· Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

JnstUkação

Em todo o mundo, o transporte fluvial de na'!,egação
interior é um meio de transporte de grandes massas,
atuando com um· preço de frete compatível com sua
escala, sendo economicamente competitivo com relação
ao transporte rodoviário. .

Para atingir esse nível, o transporte marítimo ou flu
vial, tanto quanto o rodoviário, necessita de equipa
mentos bem dimensionados quanto à capacidade, vole
cidade e simplicidade de operação, e que sobre ele não
recaiam tributos e outros encargos exagerados.

A essa altura, é preciso ressaltar que a armação da
navegação interior, no Brasil, principalmente na Ama
zônia, evoluiu de pequenas embarcações à vela a embar
cações motorizadas, hoje, utilizando balsas com empur
radores ou balsas motorizadas, desejando, entretanto,
usar equipamentos de maior capacidade, velocidade e
simplicidade para vencer a grande demanda de tráfego,
aproveitando a economia de escala.

Entretanto, tal propósito esbarra em óbice intrans
ponível qual seja, o do Adicional ao Frete para Reno
vação da Marainha Mercante-(AFRMM), que onera
os fretes em vinte por cento para as embarcações de
tonelagem bruta de arqueação igualou maior que qui
nhentas toneladas.

Ora, levando-se em consideração que, com toda justi
ça, os usuários não aceitam maiores acréscimos além
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da tarifa pura e simples, impõe-se alterar a incidência
do aludido AFRMM, a fim de que o percentual de
vinte por cento seja sobre a tonelagem líquida de regis
tro, como se verificava, aliás, antes do advento do De
creto n' 88.420/83.

Tal, é o objetivo desta proposição, que, esperamos,
merecerá acolhimento.

Sala das Sessões 23 de junho de 1989. - Jorge Ar
bage.

LEGiSLAÇÃO CiTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMiSSÕES PERMANENTES

DECRETO N' 88.420,
DE 21 DE JUNHO DE 1983

Dispõe sobre a navegação e marinba mercantes,
estabelece as condições de apolo e estimulo à mario
nha mercante; trata da estruturação dos órgãos de
execução da política de navegação e marinha mero
cantes, e dá outras providências.

.......................cúiTüLO'ii .
Do Apolo Financeiro à Marinha Mercante

SEÇÃO I
Do Fundo da

Marinha Mercante

Art.25. As atividades de fomento à renovação, am
pliação e recuperação da frota mercante nacional serão
desenvolvidas com o apoio financeiro do Fundo da Ma
rinha Mercante - (FMM), a que se refere o Decre
to-Lei n' 1.801, de 18 de agosto de 1980, administrado
pelo Ministério dos Transportes.

Parágrafo único. Para o cumprimento de suas atri
buições, o Ministério dos Transportes contará com o
assessoramento do Conselho Diretor do FMM e com
a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - (BNDES), ficando este, por
força deste decreto, investido nas funções de Agente
Financeiro do FMM.

Art. 26. Constituem recursos do FMM:
I - a parte que lhe cabe no produto do Adicional

ao Frete para a Renovação da Marinha Mercente 
(AFRMM);

II - as dotações orçamentárias que lhe forem atribuí
das no Orçamento Geral da União;

IH - os valores e importâncias que lhe sejam destina
dos em lei, atribuindo-lhe participação, total ou parcial,
na receita de tributos federais ou de preços públicos;

IV - os saldos anuais não aplicados, que reverterão;
V - os ingressos de capital, juros, comissões e outras

receitas resultantes da aplicação em empréstimos e ope-
rações financeiras;

VI - recursos provenientes de empréstimos contraí
dos no país e no exterior, para as finalidades previstas
neste decreto e no Decreto-lei n' 1.801, de 18 de agosto
de 1980;

VII - recursos de outras fontes.
Parágrafo único. Todos os recursos disponíveis do

FMM serão recolhidos ao Banco do Brasil S.A., em
conta especial, sob a denominação de Fundo da Mari
nha Mercante, à conta e ordem do BNDES.

Art. 27. O AFRMM é um adicional ao frete cobra
do pelo armador, de qualquer embarcação que opere
em porto nacional, de acordo com o conhecimento de
embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de
qualquer carga;

I - na saída de porto nacional, nas ligações que têm
origem e destino em porto ou terminal brasileiro; e
na navegação interior;

II - na entrada em porto nacional, na navegação de
longo curso.

§ l' O AFRMM será calculado sobre o frete, ã ra
zão de 20% (vinte por cento), no caso do item I. e
de 50% (cinqüenta por cento), no caso do item H,
ambos deste artigo.

§ 2' Considera-se como frete a remuneração do
transporte mercante, porto a porto, nele incluídas, para
efeito de cálculo do AFRMM, todas as despesas portuá
rias cobradas no porto de origem e aquelas cobradas
no porto de destino, bem como todas as outras despesas
que incidam sobre a movimentação de carga e seu trans
porte, tais como taxas e tarifas portuárias, custas, emo
lumentos e outros preços de qualquer natureza.
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§ 3' Para efeito de cálculo, verificação e lançamen
to do AFRMM, o Conselho Diretor do FMM manterá
registro dos preços praticados nos portos de origem
e destino das linhas de navegação e os atualizará periodi
camente.

§ 4' Na forma da legislação fiscal em vigor, será
admitido autolançamento pelo responsável pelo recolhi
mento do AFRMM, como o lançamento por estimativa,
pelo Conselho Diretor do FMM, ficando o responsável
pelo recolhimento do AFRMM sujeito às penalidades
previstas no Decreto-lei n' 1.801, de 18 de agosto de
1980, por falta, atraso ou incorreção no recolhimento.

§ 5' Quando não houver cobrança de frete pelo
transporte de bem ou mercadoria, ou não constar o
preço do frete nos documentos de embarque, o
AFRMM será calculado, nos casos do item I, de acordo
com os tetos tarifários calculados pela Sunamam para
a navegação de cabotagem e interior, acrescidos das
incidências dispostas no § 2'; ou, nos casos do item
lI, pelas tarifas vigentes nas linhas regulares de longo
curso, com as complementações previstas no § 2', todos
deste artigo.

§ 6' Procedimento igual ao previsto no parágrafo
anterior será adotado quando se trate de mercadorias
ou bens transferidos, por via marítima, fluvial ou lacus
tre, a outro departamento da mesma empresa. utili
zando embarcação própria ou não. O Ministro dos
Transportes, por portaria, classificará as atividades su
jeitas ao regime de lançamento previsto neste e no pará·
graío 5', anterior.

§ 7' Nos casos do item I deste artigo, quando libe
rado o frete, o AFRMM será calculado pelos tetos tari
fários fixados pela Sunamam.

§ 8' Nos casos do item H deste artigo, quando o
frete estiver expresso em moeda estrangeira, a conver
são será feita à taxa de compra da moeda correspon
dente, fixada pelas autoridades monetárias brasileiras
na data da entrada da embarcação no porto de descarga.

§ 9' Estão isentas do pagamento do AFRMM as
cargas que:

a) sejam definidas como bagagem, na legislação es
pecífica;

b) sejam transportadas em embarcações de até 500
(quinhentas) toneladas de arqueação bruta, operadas
isoladamente ou agrupadas em comboio;

c) consistam em livros, jornais e periódicos, bem co
mo em papel destinado ã sua impressão;

d) estejam expressamente definidas em lei como
isentas do AFRMM.

Art. 28. O produto da arrecadação do AFRMM
será destinado:

I-aoFMM:
a) o AFRMM arrecadado pelas empresas estrangei

ras de navegação;
b) o AFRMM arrecadado pelos armadores ou em

presas nacionais de navegação, operando embarcação
afretada de outra bandeira;

c) 86% (oitenta e seis parrento) do AFRMM arreca
dado por armador, empresa nacional de navegação,
bem como por órgão ou entidade governamental que
execute serviços comerciais de navegação, operando
embarcação, própria ou afretada, de bandeira nacional,
em linhas de longo curso;

d) 65% (sessenta e cinco por cento) do AFRMM
arrecadado por entidade que integre a Administração
Pública, Direta e Indireta. ou esteja sob controle acio
nário de qualquer entidade estatal operando emb~r

cação, própria ou atretada, de bandeira nacional, em
serviços de cabotagem e de navegação interior;

e) 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM arreca
dado por armador ou empresa nacional de navegação,
não incluídos na alínea apterior, operando embarcação.
própria ou afretada. de bandeira nacional, em serviços
de ~abotagem e de navegação interior;

II - ao armador, empresa nacional de navegação e
órgão ou entidade governamental que execute serviços
comerciais de navegação, operando embarcação, pró
pria ou afretada, de bandeira nacional:

B) 14% (quatorze por cento) do AFRMM que tenha
gerado na navegação de longo curso;

b) 35% (trinta e cinco por cento) do AFRMM que
tenha gerado na execução de serviços de cabotagem
e navegação interior (item I, alínea d, deste artigo);
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c) 50% (cinqüenta por cento) do AFRMM que tenha
gerado na execução dc serviços de cabotagem e navega
ção interior (item I, alínea e, deste artigo.)

Parágrafo único. O afretamento de espaço, ou suba
fretamento. fica enquadrado nas regras deste artigo.
para efeito de distribuiçüo do AFRMM.

Art. 29. Reverterá. também. ao armador nacional
o percentual a que se refere o item II do artigo 28.
quando o AFRMM for gerado por embarcação afretada
de outra bandeira. desde que esta esteja substituindo
embarcação em construçüo, contratada pelo armador
a estaleiro nacional. e com características técnicas, tipo
e tonelagem equivalentes àquela afretada.

Parágrafo único. A reversüo de que trata este artigo
far-se-á em prazo não superior a 36 (trinta e seis) meses.
contados da data de assinatura do contrato de constru
ção da embarcação.

Art. 30. O Ministro dos Transportes. por indicação
do Conselho Diretor do FMM. ouvido o BNDES. deve
rá propor, periodicamente. a revisão do percentual da
arrecadação do AFRMM destinado no armador nacio
nal. de forma a ajustar a sua participaçüo. de acordo
com as variaçües da rentabilidade da frota nacional.
tomando-se como origcm a verificada a partir de 1968.
e considerando as peculiaridades inerentes aos setores:

I - da navegação iilterior:
U - da navegação de cabotagem:
UI - da navegação de longo curso.
Art. 31. Quando o patrimõnio do FMM alcançar

o nível que assegure recursos para o financiamento da
formação e renovação da frota mercante necessária ao
intercâmbio de mercadorias. no País e com o exterior,
o Ministro dos Transportes. por indicação do Conselho
Diretor do FMM. ouvido o·BNDES. proporá a revisão
da lcgislaçüo em vigor. no que se refere ao adicional
cobrado sobre o frete. ressalvadas as condiçães de parti
cipação do armador nacional em contratos em curso.

Art. 32. Os recursos do FMM poderão ser apli
cados:

I - na concessão de empréstimos:

a) a armadores, empresas nacionais de navegação.
bem como a órgãos ou entidades governamentais quc
executem serviços comerciais de navegação, para cons
trução de embarcaçãcs em estaleiros nacionais, até 90%
(noventa por cento) do valor aprovado para efeito de
financiamento;

b) a armad?re:,. empres~s nacionais de navegação,
bem como a o.rgaos ou entIdades govcrnamentais que
e:,,:cut:m servIços comerCiaIS de navegação, para aqui
slçao e mstalação de equipamentos destinados ao reapa.
relhamento ou modernização das embarcaçües de sua
propriedade, até 90% (noventa por cento) do valor

- aprovado para efeito de financiamento;

e) a empresas de pesca nacionais, para a construção
de embarcações em estaleiros nacionais, até 85% (oiten
t~, e cm?o po.r ccnto) do valor de compra aceito para
fms de fmanclamento, quando forem alocados ao FMM
recursos específicos para este fim;

d) para construção de embarcaçües, em estaleiros
nacionais, destinados à exportação. até O limite de 80%
(oitenta por cento) do seu valor internacional, mediante
as condições estabelecidas por ato do Ministro dos
Transportes. ouvido o Ministério da Fazenda;

e) a armadores, empresas nacionais de navegação,
ou a órgão e entidades govcrnamentais que executem
serviços comerciais de navegação, para atender às ne
cessidades financeiras com reparo de suas embarcações
em estaleiros nacionais;

f) a armadores, empresas de navegação e estaleiros
nacionais. no interesse da política de marinha mercante;

II - a fundo perdido:
a) no ressarcimento do excedente de custo nacional,

com relação ao preço internacional, na construção de
embareaçües especiais, não construídas habitualmente
no País, de acordo com critérios que serão fixados pelo
Ministro dos Transportes, por indicação do Conselho
Diretor do FMM, ouvido o BNDES;

b) em projetos a serem executados por instituições
dedicadas à pesquisa e serviços tecnológicos e comple
mentação de pessoal especializado de interesse da mari
nha mercante;
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UI - em operações financeiras:
a) na aquisição de Obrigações Reajustáveis do Te

souro Nacional- ORTN e Letras do Tesouro Nacional
- LTN. para atender às finalidades do disposto no
art. 43 deste decreto;

b) na liquidação de compromissos com a antecipação
das aplicações previstas neste decreto e no Decreto-Lei
n" I.HO!. de 18 de agosto de 1980.

§ l° A aplicação dos recursos a que se referem os
itens I e n, deste artigo. ficará condicionada às disponi
bilidades do FMM e obedecerá a diretrizes fixadas pelo
Ministro dos Transportes, em consonância com as ne
cessidades do transporte mercante nacional.

§ 2' O Ministro dos Transportes. por indicação do
Conselho Diretor do FMM, ouvido o BNDES, fixará.
a cada 2 (dois) anos. para cada tipo e características
de embarcação contratada. as parcelas de armador na
receita do AFRMM que serão utilizadas no pagamento
do excedentc de custo nacional, com relação ao preço
internacional. apurado durante a construção.

§ 3" Ficando evidenciado. em estudo de viabilidade
econõmica. que o AFRMM a ser gerado pela embar
cação, como por embarcação afretada. seni inferior ao
valor excedente de custo nacional com relação ao preço
internacional. poderá o Ministro dos Transportes. por
indicação do Conselho Diretor do FM1Ii1, ouvido o BN
DES. autorizar a complementação da diferença me
diante aplicação, a fundo perdido, do FMM.

~ 4' As aplicações previstas na alínea b, do item
lI. deste artigo, não devem exceder, anualmente. a re
ceita correspondente aos juros dos empréstimos conce
didos, bem como o resultado de aplicações em outras
transações financeiras.

§ 5' Os empréstimos a quc se refere o item I deste
artigo, desde que elevem a responsabilidade de um só
mutuário ao correspondente a mais de 100.000 (cem
mil) Unidades Padrão de Capital- UPC. dependerão
de prévia aprovação do Ministro dos Transportes que,
a seu critério, poderá delegar tal atribuição.

§ 6" De acorâo com as diretrizes baixadas pelo Mi
nistro dos Transportes. o BNDES estabelecerá as condi
çôes em que os mutmírios dos empréstimos previstos
no item I. a serem feitos com recursos do FMM, efeti
varão as parcelas não financiadas dos contratos.

§ 7" Os contratos de financiamento à conta do
FMM que contemplem a aplicações a fundo perdido
(item II. a, e ~ 3' deste artigo) conterão cláusula expres
sa em que o beneficiário do subsídio renunciará, em
favor do FMM., ao excesso de receita que ponrcntura
ocorra na parcela de armador, no AFRMM gerado pela
embarcação financiada. que lhe venha a caber por força
do disposto no item II e seus parágrafos do art. 28
deste decretó. Apurar-se-á o excesso tendo-se por base
de cálculo a estimativa constante do estudo de viabili
dade de que trata o § 3' deste artigo.

Art. 33. O produto do AFRMM destinado ao ar
mador nacional ficará depositado, em seu Dome, no
Banco do Brasil S.A.. e somente poderá ser movimen
tado, com a autorização do BNDES. nos seguintes ca
sos:

I - na construção de embarcação para uso próprio;
U - na quisição de equipamento para o reaparelha

menta de embarcação própria;

UI - na aquisição de embarcações de empresas na
cionais, com prazo de pagamento.mínimo de (três) anos
e máximo de 5 (cinco) anos, até 50% (cinqüenta por
cento) do valor atribuído para a embarcação;

IV - no reparo de embarcação própria em estaleiro
nacional.

Parágrafo único. O Ministro dos Transportes, por
iudicação do Conselho. Diretor do FMM e ouvido o
BNDES, baixará normas relativas à extinção do direito
do armàdor ao produto do AFRMM e sua transferência
para o .Fundo da Marinha Mercante, no caso de sua
não utilização Ílo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 34. Os recursos a que se refere o art. 28, item
lI, deste deêreto. poderão ser movimentados pelo BN
DES, sem prejuízo do direito dos titulares à sua utiliza
ção para as aplicações previstas no artigo anterior.

Art. 35. O produto do AFRMM será recolhido,
no horário bancário, pelos annadores ou seus agentes,
ao Banco do Brasil S.A., ou a representante autorizado
deste, até 15 (quinze) dias após a saída da embarcação,
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nos casos do item I do art. 27, ou da entrada, nos
casas do item II do mesmo artigo.

§ I" Dentro desse prazo, os armadores ou seus
agentes remeterão ao Conselho Diretor do FMM com
provante do recolhimento do AFRMM.

§ 2' Aquele que receber o produto do AFRMM
será seu fiel depositário até o efetivo recolhimento ao
Banco do Brasil S.A., ou a representante autorizado
deste, com a responsabilidade civil e criminal decor
rente dessa qualidade.

§ 3' O atraso no recolhimento do AFRMM impor
tará em execução forçada da dívida. acrescida da corrc
çáo monetária, de juros de mora de 1% (um por cento)
aO mês e da multa de 20% (vinte por cento) sobre
a importância devida.

§ 4' Para 0.5 efeitos de cobrança judicial de que
trata o parágrafo anterior, eonsiderar-se-á líquida e cer
ta a dívida comprovada pelo manifesto de carga ou
pelo conhecimento de embarque.

§ 5" No caso de ser o transportador repartição pú
blica, autarquia, empresa pública ou sociedade de eco
uomia mista federal. o Conselho Diretor do FMM pode
rá, a seu critério, alterar o ioeal para o recolhimento
do produto do AFRMM referido neste artigo.

§ 6" O armador, ou seu agente, que liberar conheci
mento de embarque sem efetuar a cobrança do
AFRMM responderá pelo seu pagamento.

§ 7' Os órgãos regionais da Secretaria da Receita
Federal não receberão pedidos de despacho de merca
dorias de qualquer natureza. sem que dos couhecimen
tos de embarque conste o recibo de pagamento do
AFRMM ou a competente declaração. de isenção. de
acordo com o § 9" do art. 27.

Art. 36. Serão respeitadas as condições de aplica
ção do AFRMM. nos contratos assinados pelos arma
dores nacionais, com interveniência da Sunamam, até
a entrada em vigor deste decreto.

Art. 37. Os programas anuais de aplicação dos re
cursos do FMM estão sujeitos à aprovação do Ministro
dos Transportes, sem prejuízo do disposto no artigo
4", § 1", do Decreto-Lei n' 1.754, dc 31 de dezembro
de 1979.

PROJETO DE LEI
N" 3.042, de 1989

(Do Sr. Jorge Arbage)

Determina o encaminhamento mensal aos sindica·
tos, pelas empresas, de relação dos empregados ad·
mitidos e dispensados.

(Às Comissües de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' As empresas de qualquer natureza deverão
encaminhar. mensalmente, ao sindicato da respectiva
categoria, relação dos empregados admitidos e dispen
sados durante o periodo.

Art. 2' A relação de que trata o artigo anterior
deverá ser remetida aos sindicatos até o dia 10 (dez)
de cada mês.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Continua muito grande, no mercado de trabalho em
nosso País, a rotatividade da mão-de-obra, sendo despe
didos e recrutados, constantemente, trabalhadores pe
las empresas.

Nesse sentido, seria útil às entidades sindicais das
várias categorias que tornassem elas conhecimento, a
todo mês, dos empregados admitidos e dcspedidos no
período.

De fato, com essa iufonnação, poderão os sindicatos
melhor atuar no sentido de evitar o desemprego dos
trabalhadores da respectiva categoria profissional.

Com esse objetivo, submetemos esta proposição à
consideração desta Casa.

Sala das Sessões, 28-6-89. - Jorge Arbage.
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PROJETO DE LEI
N' 3.043, de 1989

(Do Sr. Jorge Arbage)

Determina a arrecadação de tributos federais ex
clusivamente pela rede bancária oficial.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Economia, Indústria e Comércio; ede Fi-
nanças.) .

O Congresso Nacional decreta:

. Art. l' A função exclusiva de arrecadação dé tribu
tos federais de qualquer 'natureza compete ao Banco
do Brasil S.A.,à Caixa Econômica Federal, ao Banco
do Nordeste S.A., aos Bancos dos Estados e Regionais
e às Caixas Econômicas dos Estados.

Art. 2' A medida prevista nÓ artigo anterior vigo
rará a partir de 180 (cento e oitenta) dias após a publi-'
cação desta lei.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Nos últimos anos; a função arrecadadora dê tribut~s
federais, anteriormente vinculada,. às Recebedorias e
Coletorias Federais, foi transferida à rede bancária tor
nando-se os estabelecimentos. bancários, quase 't~dos
privados, transformados em autênticos gestores públi
cos e, 'por conseguinte, órgãos arrecadadores fazendá
rios.
. A partir de então, uma enonne massa'de recursos

pertencentes ao Governo Federal, fica em poder, por
largo período, dos bancos particulares, configurando
verdadeira sangria no Tesouro Nacional e uma das cau-
sas fundamentais do aumento do déficit público. .

Essa situação portanto, deve Ser corrigida, atribuin
do-se à rede bancária oficial, com exclusividade, a fun.
ção arrecadadora de tributos federais.

Talo anelo desta propositura, que, esperamos, há
de merecer acolhida.

Sala das Sessões, 28-6-89 .. - Jorge Arbage.

PROJETO DE LEI
N' 3.044, de 1989

(Do Sr. Jorge Arbage)

Concede adicional de insalubridade a iutegrantes
da categoria dos aeroviários.

(Às Comissões de. Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Finanças)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É concedido o adicional de insalubridade,

em valor correspondente ao grau médio, aos trabalha
dores integrantes da categoria dos aeroviários, que exer·
cem as seguintes funções:

a) recepcionistas;
b) despachantes operacionais de vôo;
c) despachantes (técnico, de tráfego e carga); .
d) conferentes (de carga, de tráfego e de comissaria);
e) motoristas;
t) tarüeiros;
.g)' escaladores de tripulantes;
h) faxineiros de~avião, fixos na rampai
i) ajudantes de linha, fixos na rampa;
j) chefes de equipe, fixos na rampa;
I) motoristas, fixos na rampa;
m) auxiliares de supervisor, fixos na rampa;

. n)supervisores', fixos n'a rampa;
o) apontadores de pista, fixos na rampa;
p) coordenadpres de manutenção, fixos na rampa;
q) mecânicos de manutenção, fixos na rampa; .
r) funcionários dos hanganis de cargà; e
s) funcionáriós dos hangares .de manutenção:
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi-~'

cação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os aeroviários mencionados nesta proposição exer
cem suas atividades profissionais expostos a níveis de
ruído interminente de noventa e cinco decibéis, o que
caracteriza a insalubridade de grau médio, de acordo
Com a Portaria MTb 3214/78 - NR 15/Anexo 1.
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É justo, portanto, que a esses trabalhadores seja asse
gurada a percepção do adicional de insalubridade, pois
os empregadores, no âmbito administrativo, omitem-se
do 'pagamento do benefício. .

Sala d,!s~ Sessões,·28-6-89. - Jorge Arbage· .

PROJETO DE LEI.
N~ 3.045, de 1989

(Do SI. Jorge Arbage)

Dispõe sobre critérios para o tombamento' de bens
móveis e imóveis.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 2.191, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Aos proprietários de bens móveis e imóveis

tombados pelo poder público, para fins de preservação
do seu valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico
ou artístico, assegurar-se-á indenização prévia e em di
nbeire;> proporcional à eventual limitação imposta ao
seu uso.

Art. 2' A restrição a que se refere o artigo alüerior
deverá ser definida no ato de tombamento, servindo
como base de cálculo o valor de mercado vigente à
data de sua publicação. .

Art. 3' E facultado ao proprietário do bem objeto
do tombamento recorrer contra a decisão do órgão tom
bador perante o Poder Judiciário competente.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-seas disposições em contrário .

Justificação

O tombamento de bens móveis e ilnóveis, para pre
servação do patrimônio histórico e cultural, não raro,
provoca ao seu proprietário uma restrição parcial quan
toao uso do bem objetodo tombamento.

O presente projeto de lei tenciona trazer a debate
a adoção de indenização a ser paga aos proprietários
atingidos por essas eventuais limitações, já que, de al
gum modo, correspondem a uma desapropriação.

Esta proposição nasceu da inspiração de um dos mais
atuantes juristas do Estado do Pará, o DI. Zeno Veloso,
cuja preocupação em bem aplicar as normas legais o
levou àidéia que ora defendemos, após encontro com
membros do Conselho de Jovens'Empresários do Pará,
o Conjove.

Sala das Sessões;29 de junho de 1989. - Jorge Ar
bage.

PROJETO DE LEI
N9 3.046, de 1989
(Do SI. Vilson Souza)

Regula a organização e o funcionamento do Con
selho de Defesa Nacional.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Defesa Nacional.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O Conselho de Defesa Nacional,. criado n9

art. 91 da Constituição Federal, tem sua organização
e funcionamento regulados nesta lei. ' .

. Art. 2' O Conselho de Defesa Nacional, órgão de
Consulta do Presidente da República nos assuntos rela
cionados com a soberania'nacional e a'defesa'do Estado
democrático, compõe-se de vinte e um membros:·

I -o Vice-Presidente da República;'" ....•
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o PreSIdente do Senado Federal;
IV-o Ministro da Justiça;
V - o Ministro da Marinha;
VI - o Ministro do Exército;

.VII -'-' o Ministro da Aeronáutica;
VIII - o Ministro Chefe do Estado Maior das Forças

Armadas;
IX -" Ministro Chefe do Gabinete Militar;
X - o Ministro Chefe do Serviço Nacional de Infor-

mações;
XI - o Ministro das Minas e,Energia;
XII - o Ministro da Agricultuni;
XIII - o Ministro da Economia, Indústria e Comér-

cio; ~
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XIV - o Ministro das Relações Exteriores;
XV - o Ministro do Planejamento;
XVI - o Representante da Comissão de Agricultura

e Política Rural da Câmara dos Deputados;
. XVH - o Representante da Comissão de Ciência,

Tecnologia, Comunicações e Informática da Câmára
dós' Deputados;

XVHI - o Representante da Comissão de Defesa
Nacional da Câmara dos Deputados; .

XIX-o Representante da Comissão de Economia,
Indústriae Comércio da Câmara dos Deputados;

XX - o Representante da Comissão de Relações Ex
teriores da Câmara dos Deputados;

XXI --, o Representante da Comissão das Minas e
Energia da Câmara dos Deputados;

§ l' Os representantes das Comissões da Câmara
dos Deputados serão eleitos em cada legislatura, junta
mente com três suplentes, e permanecerão em exercício'
até serem empossados seus sucessores eaos suplentes
'cumpre substituir os representantes em suas ausências
e impedimentos.

§ 2' .Nas reuniões ordinárias do Conselho de Defesa
Nacionál seus membros poderão Se fazer representar
e votar por intermédio de seus chefes de gabinete, nas
matérias de que trata o art. 4', § 2' desta lei.

Art. 3' Compete aó Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e

de celebração da paz;
H - opinar sobre a decretação do estado de defesa,

do estado de sítio e de intervenção federal;
IH - propor critérios e condições de utilizasão..de

áreas indispensáveis à segurança do território nacional;
IV -opinar sobre o efetivo uso do solo e subsolo,

especialmente na faixa de fronteiras;
V - opinar sobre a preservação e exploração done

cursos naturais de qualquer tipo;
VI - promover o inventário das potencialidades eco

nômico e estratégicas do território nacional;
VII - estudar, propor medidas e acompanhar o de

senvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a
independência.nacional;

VIH - propor a limitação oú interdição de produção
ou comercialização ou exploração de recursos naturais
de qualquer tipo, quando:

a) extraídos, em desobediência as nonnas legais de
trabalho, de defesa do meio ambiente, de proteção à
navegabilidade dos rios ou de preservação e pureza
dos mananciais de água potável;

b) indispensáveis à segurança ou desenvolvimento
econômico nacional;

c) exportados a preços gravosos que denunciem frau
de fiscal;

d) a retenção temporária favorecer, no mercado
competitivo, maior compensação à economia nacional;

IX...,.... promover, quando necessário aos imperativos
da segurança nacional ou o relevante interesse coletivo,
nos termos do art. ·173 da Constituição Federal a explo
ração direta da atividade econômica'pela União; através
da produção ou comércio, ou de ambas as formas, dos
recursos naturais de qnalquer tipo;

X c- requisitar informações, prestação de providên
cias' administrativas e demais modalidades de auxílio,
de órgãos governamentais, bem como de pessoas e em
.presas" para o desempenho das atribuições definidas
no art. 91 da Constituição Federal;

XI - organizar sua Secretaria, dividi-la em seções
e subseções especializadas, bem como: .

a) nomear e demitir o Secretário-Geral e demais inte
grantes dos serviços administrativos que serão mantidos

. com cláusula de enquanto bem.servirem;
b) ixar venciméntos, gratificações e nonnas discipli-

nares;
c)' requisitar. servidores civis e militares;
d) contratar especialistas em caráter temporário;
XII- elaborar o Regimento Interno que também

regulará aos casos omissos nesta lei.

Da's Reuniões

Art. 4' As reuniões do Conselho de Defesa Nacio
nal poderão ser especiais ou ordinárias.

l' As reuniões especiais destinam-se a opinar sobre
as matérias indicadas nos incisos I, H, III e IX do art.
3' desta lei e serão convocadas' pelo Vice-Presidente
da República ou, sucessivamente pela ordem dos mem-
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bros natos do Conselho de Defesa Nacional, indicados
no art. 91 da Constituição Federal e, nessas reuniões,
os membros poderão se substituir por seus .auxiliares.

2' As reuniões ordinárias são destinadas a opinar so
bre as demais matérias da competência do Conselho
de Defesa Nacional e poderão ser convocadas por qual
quer um dos membros que, no caso de ausência dos
membros natos, lhes caberá presidí-Ias. O Rcgimento
Intcrno disporá sobre reuniões ordinárias peri6dicas.

Art. 5' As reuniões dcliberativas cxigem a prescnça
de metade dos membros ou representantes e as resolu
ções serão tomadas por maioria, uma vez comprovada
a convocação com designação de dia, hora e local e
da ordem d? dia, com antecedência, de pelo menos,

,quarenta e OIto horas, salvo caso de urgência e compare
cimento de dois terços dos membros.

Ar!. 6" O Conselho dc Defesa Nacional poderá
convocar autoridades ou especialistas para prestação
de esclarecimentos sobre assuntos que interessem a
qualquer um de seus membros, sendo obrigatário o

,comparecimento e sob pena de desobediência.

Disposições Transitórias

Art. 7'·' O Conselho de Defesa Nacional utilizará
as dependências onde funcionou o extinto Conselho

,de Segurança Nacional e as despesas de instalações cor
rem pela orçamcntária vigente.

Art. 8' O Presidente da República deverá baixar
'em sessenta dias o reg.damento da presente lei.

Art. 9' ~nquanto não expedido o Regulamento, os
assuntos omissos serão resolvidos em Instrução Norma
tiva Provisória do Conselho de Defesa Nacional que
se.instalará em trinta dias a partir da promulgação desta
,leI.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data dc sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

I

1 O exame do Projeto de Lei n'! 2.145, de 1989.
enviado pelo Senhor Presidente da República est::t me~
recendo um aperfeiçoamento, uma vez que alguns dis
positivos não refletem todo o conteúdo constitucional
do Conselho de Dcfesa Nacional e outros, data venia.
contra~am o próp~io texto da Carta, dc onde se origina.

Por Isto, permitimo-nos propor um substitutivo, com
estes fundamentos:

Inicialmente o art. 2' do projeto atribuiu ao Presi
dente da Repúblim competência para incluir no Conse
lhn, além dos membros natos, "membros eventuais para
as reuni<íes, conforme a matéria a ser apreciada".

2 O Projeto de Lei n' 2.145, data venia, não abran
geu a importância desse órgão, em sua dimensão consti
tucional, diferentc do anterior Conselho de Segurança
Nacional e retirou dele a densidade política que o art.
91 da Carta inclui.

Embora se tratandó de 6rgão de consulta do Presi
dente da República, não é uma repartição burocrática
subordinada ao Chcfe do Poder Executivo, pois dcie
participam o Presidente da Câmara dos Deputados e
o Pr~sldente?o Senado Federal.,Vale dizer; é um órgão
destmado a mter-relacionar o Podq Executivo com o
Poder Legislativo, de modo a proporcionai um inter
câmbio de informações utilíssimas ao funcionamento
das instituições, em seu alto escalão.

3 Como órgão de que, obrigatoriamente. partici
pam o Podcr Exccutivo e o Poder Legislativo, não cabe
sem chocar-se com O texto constitucional, reduzir-se
a uma repartiç~o burocrática, sem caráter deliberativo,
em que o PreSidente da República poderia, como pro
põe Q projeto, "nomear membros eventuais", ao sabor
das circunstâncias, "conforme a matéria a ser aprecia
da".

Qual o papel do Vice-Presidente da República, do
Presidcnte da Cãmara dos Deputados e do Prcsidentc
do Senado'Federal, num órgão com essas características
que, evidentemente, conflitam com a harmonia dos po
deres constitucionais?

.4 A intenção dos constituintes não foi apenas supri
mir o Conselho de Segurança Nacional, então consti
tuído somente pelo Presidente da República e seus mi
nistros (Cons!. de 69, art. 88). Em sen lugar, introdu-
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ziu-se um órgão de consulta bipolarizado e com a com
petência não só de propor "critérios e condições de
u.tilização de áreas indispensáveis à segurança" e hipó
teses de dec1 aração de guerra, decretação de estado
de sítio e de intervenção federal, mas também "nas
relacionadas' com preservação e a exploração de qual
quer tipo". Isto significa uma supervisão da política
do meio ambiente, da política de mineração e do apro
veitamento das florestas, políticas das quais resultarão
projetos de leis e l!ecisões da mais elevada significação
para o desenvolvimento econômico equilibridado.

5 Trata-se, portanto, de um 6rgão de intercâmbio
de ~~periência entre o Legislativo e o Executivo, para
auxlhar a ambos em suas decisões finais. não apenas
nas hipóteses de guerra. celebração da paz, estado de
sítio e de intervenção federal, mas no âmbito da sobe
rania econômica (industrial e financeira).

6 O projeto, em seu parágrafo único do art. 3',
:fragmenta ainda mais o 6rgão ao possibilitar ao Presi·
,dente da República ouvir, sobre matéria do Conselho
de Defesa Nacional, "separadamente a cada um dos
'seus membros, quando a matéria não justificar a sua
convocação".
, Por esse dispositivo não haveria mais Conselhp; ape
nas um aglomerado de pessoas sem qualquer vínculo
coletivo.

7 Conselho, como a pr6pria palavra está enuocian
do, é uma entidade coletiva em quc seus membros pro
ferem seus votos e o parecer final se obtém por maioriá.

Claro que o Presidente da República poderá telefonar
ou escutar em conversa as opiniões de cada membro
do Conselho,. mas isto nunea poderá ser m\lnifestação
do Conselho, por mais insignificante que venha a ser
o assunto aos olhos do Presidente. Esse tipo de consulta
não pode, data veniã, constar da lei.

Se a matéria é da competência do Conselho dc Defesa
Nacional, só a este, como entidade, caberá opinar.

Imagina-se a hipótese de um Presidente da República
pretender intervir no Estado do Acre e considerar isto
assunto injustificável para a convocação do Conselho.

Obviamente, tal prerrogativa não consta do art. 91
da Constituição e não é dado aO legislador comum intro
duz~-la.

8 A última inconstitucionalidade a consignar se re
fere ao art. 2', § 3', que, desde logo, e em caráter
permanente, atribui ao Ministro Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República o cargo dc Secrctá
no-Geral do Conselho de Defesa Nacional.

O equívoco resulta dc se considerar o Conselho de
D~fesa Nacional um apêndice da Presidência'da Repú
bhca, como era o Conselho de Segurança Nacional.

. Rec~nhecido que a presença do Poder LegiSlativo
blpolanza o Conselho e proporciona-lhe maior autono
mia c densidade política, é contrário ao instituto redu
zir-lhe csta importância estrutnral.

Hoje o Chef~ do Gabinete Militar é untoficial digno
por todos os tltulos de ser o Secretário-Geral e COm
todos os p~edicamento~ de competência esp.;cícica para
essas funçoes. Amanha, com a mudança dó Presidente
da República, outro integrante do Conselho poderia
ser o mais adequado e não se poderia cortar ao Vice-Pre
Sidente da República, ao Presidente da Cãmara dos
Deputados e ao fresidente do Senado Federal, o direito
'que nasce no texto constitucional, de influir na indicação
do Secretário-Geral e escolhê-lo em harmonia com o
novo Presidente e com seus ministros e de forma a
resguardar a eficiência do 6rgão.

O Conselho de Defesa Nacional deverá cercar-se de
estabilidade e continuidade, para que o pessoal de infra
estrutura, especializado e com sua existência voltada
para a instituição, desfrute da tranqüilidade indispen
s~vel ao exercício de suas elevadas funções em caráter
permanente,'independentc de mudanças do Presidente
da República e do regime vir a ser parlamentarista.

O Conselho de Defesa Nacional, nos termos constitu
cionais, é um pequeno parlamento preparatório de deci
sões ~olíticas e econômicas importantes, e não um~
repartição burocrática da Presidência. Serve ao Presi
dente sem estar a cle subordinado. Isto é muito impor
tante para a estabilidade das instituições porque. entre
laçando o Executivo e o Legisla(ivo, numa mação sujei
ta a pressões internacionais terríveis, como é nosso Bra
sil, fortalecido ficará o poder das altas decisõ~.
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A atual Constituição suprimiu o Conselho de Segu

rança Nacional que dctinha características nitidamente
militares, substituindo-o pelo Consclho de Defesa Na
cional, muito mais abrangente e, embora em função
apenas consultiva para o Presidente da República, po
'rém trazendo contribuição econômita, política e social
extremamente relevante.

Na justificação apresentada na Assembléia Nacional
Constituinte para fundamentar o novo 6rgão, liam-se
estas considerações:

"O preparo militar é resultado necessário da existên
cia áe um povo saudável e devidamente escolarizado,
o que exige conveniente administração econômica e
social nos setores da alimentação, educação e saúde.
Assim como exige equipameutos eficazes, oriundos de
parque industrial pr6prio, tecnologicamente autônom,
independente de qualquer ingerência limitativa externa.

Por sua vez, o desenvolvimento s6cio·econômico s6
se viabiliza sob o amparo de um Esta>Jo fortalecido
pela plenitude democrática, no qual a Nação compreen
da, consinta e participe das tarefas de defesa di sua
soberania em todos os setores, inclusive através de suas
Forças Armadas, constitucionalmente instituídas e re
vestida' de capacidade institucional definida.

Isto significa o dever de as instituiçõcs militares incor
porarem-se ao esforço de promover e manter a indepen
dência nacional, em todos os aspectos, para reverter
o amesquinhamento do trabalho de nosso povo e deter
a evasão de recursos por ele produzidos, assegurando
sua aplicação no investimento e no custeio sociais.

tal vinculação cntre as Forças Armadas c a pot~ncia

lidade de produção - em 'todos campos de desenvol
vimento autônomo do País - tem sido, indubitavel
mente, negligenciadas."

Na ordem dessas considerações seguiram-se outras
e delas surgiu o Conselho de Defesa Nacional, com
nova face e estrutura.

Passou a ser um órgão de apoio às decisões do Presi
dente d~ Re~ública, que lhe oferecerá, não apenas o
p~r~cer Im~~lato de seus auxiliares mais pr6ximos, os
llliUlStros CIVIS, mas, desde logo, os pontos de vista pre
dominantes no Congresso Nacional e nas Forças Aema
das, por sua vez, entrosadas aos parlamentares.

A Constituição não esgotou a composição do Conse
lho, dando aos indicados a condição de membros natos,
abriu ao legislador oportunidade para acrcscentar ou
tros componentes.

lU

O Conselho de Defesa Nacional não será um instituto
decorativo e fadado a incharquadros burocníticos. O
Vice-Presidente da República. o Presidente da Câmara
dos Deputados e o Presidente do Senado Federal que
integram o Conselho de Defesa, pela natureza de suas
altas fun.ç~es e complexidade de seus cargo.s, pequena
contnbUlçao poderão dar no estudo e formulação de
soluções nos critérios e condições de utilização do terri
t6rio nacional e na preservação e exploração dos recur
sos naturais de qualquertipo.

Essas a tarefas deverão ser desempenhadas pelos mi
nistros civis .da área, pelos"militares e pelos represen
tan~es das Comissões que, na Câmarados Deputados,
mais se ocupam com esses setores.

Sendo seis os ministros militares, para atender o espí
rito associativo que. norteou os constituintes, também
seis devem ser os ministros civis e seis os deputados
ou representantes dos mesmos, todos captados nas ma
térias mais diretamente vinculadas à Defesa N~cional.

Essa razão para estabclecer um Conselho composto
de vinte e um mcmbros.

Essa composição dará um rclevo cspecial ao Conselho
e permitirá que seja o embrião das mais importantcs
decisões em favor da soberania nacional. do desenvol
vimento econôrilico voltado para as necessidades do
povo e da integração entre as Forças Armadas e a indús
tria no País. O düilogo pemanente entre as Forças Ar
madas, os ministros civis c o Congresso Nacional abre
novas perspectivas ao futuro da Nação, ante as imensas
potencialidades dOi recursos naturais existentcs no tcr
ritório.

Surgirá, portanto. um poderoso instrumento de infor
maçáo e apoio que muito poderá contribuir para o en-
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trosamento dos poderes exeeutivo e legislativo, na ela-·
boração de uma política unitária na "defesa da sobe-"
rania nacional e do Estado Democrático" e baseada'
na "preservação e exploração dos recursos naturais de
qualquer tipo", como determinado na Constituição.

No mais, o projeto proporciona ao Conselho de Defe,
sa Nacional os instrumentos indispensáveis ao funciona
mento eficaz, transferindo para D Regulamento e o Re
gimento Interno a competência para agilizar o órgão:

Sala das Sessões. - Vilson Souza

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS'
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO H
Do Poder Executivl)

....................................................................' .

SEÇÃO V
Do Conselho da República

e do Conselho de Defesa Nacional

Subseção H'
Do Conselho de Defesa Nacional

. Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é o ór&ão
de consulta do Presidente da República nos assuntos
relacionados com a soberania nacional e a defesa do

. Estado democrático, e dele participam como membros
natos. .

I - o Vice-Presidente da República;
H - o Presidente da Câmara dos Deputados;
HI - o Presidente do Senado Federal;
IV -o Ministro da Justiça;
V -os Ministros militares;
VI :-o Ministros da Relações Exteriores;
VH ...:.... o Ministro do Planejamento . .
§ l' Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e

de c.elebração da paz, nos termos desta Constituição;
II - opinar sobre a decretação do estado de defesa,

do estado de sítio e da intervenção federal;
III - propor os critérios e condições de utilização

de áreas indispensáveis à segurança do território nacio
nal e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na
faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação
e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;

IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvi
mento de iniciativa necessária a garantir a indepen
dência nacional e a defesa do Estado democrático:

§ 2' A lei regulará a organízação e o funcionamento
do Conselho de Defesa Nacional. .
..... : : ;~ .

TÍTULO VH
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

Ar!. 173. Ressalvados os easos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econô
miea pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança naeional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ l' A empresa pública, a sociedade de economia
mista e outras entidades que explorem atividade econô
mica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empre
sas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas
e 'tributárias.
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§ 2' As empresas públicas e associedades deecono,
mia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado.:

§ 3' A lei regulamentará as relações da empresa
pública cóÍiio Estado e a sociedade. .

§ 4' A lei reprimirá o abuso do poder econômico
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e aO aumento arbitrário dos lucros.

§ 5' A lei sem prejuízo da responsabilidade indivi
dual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a
responsabilidade desta,.sujeitando-se às punições com
patíveis COm sua nature~a nos atos praticados contra
a ordem econômica e financeira e contra a economia
popular.

PROJETO DE LEI,
N9 3.050, de· 1989

(Do Sr. Aristides Cunha)

Dispõe sobre medidas de conciliação no dissídio
.trabalhista e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 2.311, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os órgãos locais do Ministério do Trabalho,

tão logo tenham notícias de dissídio trabalhista capaz
de resultar em greve ou perturbação da ordem pública,
deverão convocar as partes, em caráter de urgência,
para reunião onde será tentada conciliação, no mesmo
dia em que tiver noticia do dissídio.

Ar!. 4' Se não houver acordo na primeira reunião,
serão as partes convocadas par.a outra reunião, no máxi
mo duas horas após a primeira.

Ar!. 3' Não havendo acordo pu não comparecendo
qualquer das partes, o órgão do Ministério do Trabalho,
imediatamente relatará o dissídio ao Delegado Regional
do Trabalho competente que, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, remeterá o procedimento ao Tribunal
do Trabalho para instauração de dissídio coletivo ex'o
fício, que deverá ser instruído e julgado no prazo de
5 (cinco) dias úteis. '

Art. 5' Na ausência de autoridade do Ministério
do Trabalho com competência no território onde se
verifique o dissídio ,deverão as autoridades federais
e estaduais notificar o Delegado Regional do Trabalho,
que convocará as partes e procederá na forma prescrita
nos arts. l' e 2', sempre em caráter de urgência.

Ar!. 5' Fica proibida a interferência de qualquer
autoridade policial em dissídio trabalhista, salvo quando
requisitada por autoridáde civil competente.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de suapubIí
cação.

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário..

.Justiticação

A Constituição Federal de 5-10-1988 abriu novos ca
minhos para as relações do trabalho em nosso País e
de sua prática dependerá a construção de novo com
plexo de relações e administração, de interesse neste .
setor vital para o processo social e econômico'nacional.

Tive a oportunidade de testemunhar e observar pes
soalmente a realização de uma greve qlie foi deflagrada
pelos trabalhadores metalúrgicos de Mogi das Cruzes- .
SP e região, contra a empresa "Aços VilareslMogi das
Cruzes", recentemente adquirida da Aços Anhangúera
SIA. O fulcro do dissídio é a aplicação do inciso XIV
da Constituição Federal (que 'trata da implantação de
jornada de 6 horas diárias para trabalhadores subme
tidos a regime de trabalho em turnos de revezamento)
e; por isso, uma observação fixou-se no espírito: é pre
ciso que o Estado tenha mecanismos de ação ágil e
eficiente para dar pronta solução às divergências, sob
pena de gerar-se um clima de animosidade altamente

.nocivo ao ioeal de relações humanas que deve presidir
o processo produiivo.

Compreendi rapidamente e estou certo de que esta
compreensão será partilhada por todos os Senhores Le
gisladores, que é necessária a pronta ação do Estado,
em benefício da coletividade, neste setor vital.

Por outro lado, minha observação fixou uma noção
que reputo fundamental para o trato deste grave proble
ma: a antoridade policial não deve interferir na matéria,
pois não está preparada para o trato de problemas de .
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natureza trabalhista e, adota atitudes autoritárias, que
agravam o ambiente e geram, indisposição dos trabalha
dores contra a autoridade. E preciso afastar as autori
dades policiais dessas disputas, a menoS que, indispen
sáveis, a critério da autoridade civil competente. Isto
também redundará em benefício da tranqüilidade do
ambiente e da imagem da autoridade policial, que não
deve sofrer desgastes dessa ordem.

Sala das Sessões, 28 de julho de 1989. - Aristides
Cunha.

PROJETO DE LEI
N9 3.051, de 1989

(Do Sr. Antoniocarlos Mendes Thame)

Dispõe sobre'o Es!"tnto das Colônias, Federações
e Confederações dos Pescadores.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda~
ção; e de Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
.Das Sociedades Denominadas

Colônias de Pescadores .

Ar!. l' Celebram contrato de sociedade denomi
nada colônia de pescadores os pescadores profissionais
que, reciprocamente, se obrigam a contribuir com a
sua participação para a representação desta categoria
de atividade econômica e estímulo ao associativismo,
bem como, com bens e serviços para o desenvolvimento
profissional, econômico e social, próprios e de suas fa
rm1ias.

Art. 2' As colônias de pescadores são sociedades
civis de fins não lucrativos, com forma e natureza jurí
dica próprias, que se destinguem das atuais sociedades
pelos pontos característicos que se seguem:

I - não limitação. do número de associados quanto
ao máximo, sendo entretanto este número, no mínimo,
de 500 (quinhentos);

H - jurisdição territorial determinada, podendo ser
dividida em distritos;

III -, singularidade de voto nas deliberaçiies, isto é,
cada associado tem um só voto e esse direito é pessoal
e não admite representação;

IV -,faculdade de concentrar e vender os produtos
das pescarias dos seus associados no mercado interno;

V - indivisibilidade do lucro obtido com a venda dos
produtos das pescarias, entre os associados, o qual será
destinado ao suprimento dos fundos de beneficiamento
e comercialização de pescado ou assistenciais;

VI - indivisibilidade dos fundos de beneficiamento
e comerCialização ou assistenciais entre os associados,
mesmo na hipótese de dissolução da sociedade;

VII - faculdade de organizar serviços economica
mente auto-suficientes, para seus associados, de venda
de gêneros alimentícios, produtos farmacêuticos e insu-
mos de pesca; .

VIII - caráter de organismos auxiliares na execução
de funções de natureza pública, relativas à atividade
pesqueira. .

Art. 3' Fica assegurado às colônias de pescadores
regularmente constituídas nos termos desta lei:

1-.o direito e o dever do uso da expressão "colônia
de pescadores" em sua denominação, identificada pelo
prefixo "Z" seguido do número de ordem que lhe for
atribuído nos Estados ou Territórios pelo nome geográ
fico de sua situação e sigla do Estado ou território a
que a mesma presença; de bandeira retangular, de cor'
branca, no canto esqnerdo o emblema da colônia e,
no meio, em curva, a sua denominação completa por
cima do Estado a que a mesma pertença; e, de escudo
tendo no interior sobre campo preto, o símbolo do Cru
zeiro do Sul, encimado pelo dístico "Pátria e Dever".

II - o reconhecimento de sua utilidade pública;
IH - preferência no aforamento dos terrenos de ma

rinha e acrescidos, reconhecimt'nto do seu interesse so
cial para efeito de desapropriação de áreas contíguas
a esses terrenos necessários às suas instalações e fixação
dos núcleos de pescadores qtle representam. .

Art. 4' As colônias de pescadores são constituidas
pelo número mínimo de 500 (quinhentas) pessoas fisi-.
cas, vedado o ingresso de pessoas jurídicas; as federa
ções pelo número mínimo de 5 (cinco) colônias de pesca-
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dores sediadas no mesmo Estado ou Território da fede
ração; e as confederações pelo número mínimo de 3
(três) federaç6es.

§ l' É vedada a constituição. de mais de uma colô
nia, federação ou confederação na mesma base territo
rial que, no caso das colônias, não poderá ser inferior
a um município, e no caso das federações, fica restrita
aos municípios de um Estado ou Território.

§ 2' A associação de colônias de pescadores às con
federações fica condicionada a inexistência de federa
ções nos Estados ou Territórios de sua localização.

Art. 5' As colônias de pescadores se caracterizam
pelo exercício de atividades representativas, assisten
ciais, econômicas e de colaboração com 05 poderes pú
blicos, a nível de pescador e suas famI1ias.

Ait. 6' As federações se caracterizam pelo exer
cício de atividades de representação das suas filiadas,
às quais prestarão serviços de natureza jurídica, contábil
c estatística, bem como de atividades nonnativas, orien
tadoras e fiscalizadoras que lhes forem expressamente
delegadas pelas colônias, e ainda, de colaboração com
os poderes públicos, na qualidade de entidade técnica.

Art. 7? As confederações se caracterizam pelo
exercício de atividade de representação das suas associa
das e de administração de pendências, em instãncia
final, dos sistemas federativos a elas filiados.

Art. 8" Sendo do interesse comum dos exercentes
d~ pesca, é permitida a constituição de união de confe
deração de colônias de pescadores, com um número
mínimo de metade mais uma das confederações existen
tes no território nacional, à data da sua constituição.

CAPÍTULO II
Da Constituição Das

Colônias de Pescadores

Art. 9" A colônia de pescadores constitui-se por de
liberação da Assembléia Geral dos fundadores, cons
tantes da respectiva ata ou por instrumento público.

Art. 10. O ato constitutivo, sob pena de nulidade,
deverá conter:

I - a denominação da entidade, sede, jutisdição ter
ritorial e objeto de funcionamento:

11 - o nome, nacionalidade, idade, estado civil, pro
fissão e residência dos associados fundadores que o assi
narem;

III - aprovação do estatuto da sociedade;
IV -o nome, nacionalidade. estado civil, profissão

e residência dos associados eleitos para os órgãos so
ciais.

Parágrafo único. Os cargos sociais da~ colônias de
pescadores somente poderão ser ocupados por brasi
leiros natos ou naturalizados.

Art. 11. A colônia constituída na forma da legisla
ção vigente apresentará, através da Federação do Esta
do ou Território da sua jurisdição, os documentos neces
sários ao Cartório do Registro Civil ou Junta Comercial,
no caso de desenvolverem atividades comerciais.

Parágrafo único. Arquivados os documentos de
constituição no Cartório do Registro Civil ou Junta Co
mercial e feita a respectiva publicação a colônia adquire
personalidade jurídica, tornando-se apta a funcionar.

Art. 12. A reforma dos estatutos obedecerá, no
que couber, ao disposto no artigo anterior.

CAPÍTULO UI
Do Estatuto Social

Art. 13. O estatuto da colônia, além de atender
ao disposto no art. 1lJ desta lei, deverá indicar:

I - a denominação, sede, foro, jurisdição territorial,
prazo de duração, objeto da sociedade, fixação do exer
cício social e data do levantamento do balanço geral:

H - os direitos e deveres dos associados. as condi
ções de sua admissão. demissão, eliminação e exclusão,
bem como as normas para sua representação nas assem
bléias gerais;

IH - o modo de administração e fiscalização, estabe
lecendo os respectivos órgãos, com definição de 'suas
atribuições, poderes e funcionamento, a representação
ativa e passiva da sociedade em juízo ou fora dele,
o prazo de mandato. bem como o processo de substi
tuição dos administradores e conselheiros fiscais;

IV - as formalidades de convocação das assembléias
gerais e a maioria requerida para a sua instalação e
validade de suas deliberações, vedado o direito de voto
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aos que nelas tiverem interesse particnlar sem privá-los
da participação nos debates;

V -os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VI - o modo de reformar o estatuto;
VII - o númeTo mínimo de associados.

CAPÍTULO IV
DOS LIVROS

Art. 1.4. A colônia de pescadores deverá possuir
os seguintes livros:

I - de Matrícula dos Associados;
H - de Atas das Assembléias Gerais;
lll- de Atas dos Órgãos de Administração;
IV - de Atas do Conselho Fiscal:
V - de Presença dos Associados nas Assembléias

Gerais;
VI - de Inscrição de Chapas;
VII - de Inventário de Bens Móveis e Imóveis;
VIII - outros, contábeis, trabalhistas e fiscais, obri-

gatórios por lei.
§ 1" É facultada a adoção de livros de folhas soltas

ou fichas.
§ 2' Os livros mencionados nos incisos 1 a VI deste

artigo serão autenticados com termos de abertura e
encerramento, numerados e rubricados pelo presidente
da colônia e os demais pela autoridade competente.

Art. 15. No Livro de Matrícula. os associados serão
inscritos por ordem cronológica de admiss:10. dele cons
tando:

I-nome, idade, estado civil, nacionalidade, profis
são e residência do associado; .

II - a data de sua admissão e, quando for O caso.
de sua demissão e pedido, eliminação ou exclusão:

lU - averbação anual sohre o recolhimento da men
salidade à colônia.

CAPÍTULO V
Do Patrimônio e Fundos

Art. 16. Constituem patrimônio das colônias de
pescadores os bens móveis e imóveis adquiridos pela
sociedade ou a ela doados regularmente.

Parágrafo único. Os bens imóveis das colônias não
poderão ser onerados ou alienados sem aprovação da
AS,sembléia Geral.

Art. 17. As colônias de pescadores são obrigadas
a constituir um Fundo de Assistência em benefício de
seus associados; no caso de beneficiarem ou comercia
lizarem o pescado dos seus associados ficarão, ainda.
obrigados a constituir um Fundo de beneficiamento e
Comercialização.

Art. 18. O Fundo de Assistência, destinado à pres
tação de assistência profissional, educacional e social
aos associados e seus familiares. é constituído de:

a) 10% (dez por cento) dos resultados positivos com
as vendas das pescarias pelas colônias;

b} dotações específicas nas finalidades a que se refere
o caput deste artigo de órgãos públicos e privados;

c} dotações sem destinação especial.
Parãgrafo único. Os serviços a serem atendidos pelo

Fundo de Assistência poderão ser executados em convê
nios com entidades públicas ou privadas.

Art. 19. O Fundo de Beneficiamento e Comercia
lização, destinado às instalações necessárias para as em
barcações, beneficiamento e comercialização da produ
ção dos associados, bem como. a cobrir perdas eventuais
apuradas nestas atividades, é constituído de:

a) 90% (noventa por cento) dos resultados positivos
obtidos com as vendas das pescarias;

b) dotações específicas nestas finalidades de órgãos
públicos e privados;

c) créditos não reclamados de qualquer espécie;
d) valor das alienações eventuais de móveis e imóveis

da sociedade. inclusive desapropriações.
§ I? Os setviços a serem atendidos pelo Fundo de

beneficiamento e Comercialização poderão ser execu
tados mediante convênios com entidades públicas e pri
vadas.

§ 2" O saldo líquido do Fundo de Beneficiamento
e Comercialização poderá ser aplicado em papéis de
renda de primeira ordem, facilmente disponíveis, os
quais deverão ter na escrituração, conta especial.

§ 3" Os valores a que se referem as letras "c" e
"d" deste artigo reverterão ao Fundo de assistência,
quando inexistir o Fundo de Beneficiamento e Comer
cialização.
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CAPÍTULO VI
Dos Associados

Art. 20. O ingresso nas colônias é livre a todos os
pescadores profissionais que desejarem os serviços da
sociedade, desde qne adiram aos propósitos sociais e
preencham as condições estabelecidas no estatuto.

Parágrafo único. No ato da admissão os interes
sados comprovarão a sua qualidade de pescadores pro
fissionais.

Art. 21. O associado que aceitar e estabelecer rela
ção empregatícia com a colônia perde o direito de votar
e ser votado, até sejam aprovados as contas do exercício
em que ele deixou o eJ:llprego.

Art. 22. A demissão do associado será unicamente
a seu pedido.

Art. 23. A eliminação do associado é aplicada em
virtude de infração legal ou estatutária, ou por fato
especial previsto no estatuto, mediante termo firmado
por quem de direito no Livro de Matrícula.

Art. 24. A administração da colônia tem o prazo
de 30 (trinta) dias para comunicar a eliminação ao asso
ciado.

Panígrafo único. Da eliminação cabe recurso, com
efeito suspensivo. à pri meira Assembléia Geral da Colô
nía.

Art. 25. A exclusão do associado será feita:
1-por morte de pessoa física;
U - por incapacidade civil não suprimida;
li! - por deixar de exercer a profissão por mais de

dois anos consecutivos, salvo o caso de aposentados.

CAPÍTULO VII
Dos Órgaõs Sociais

SEÇÃO I
Das Assembléias Gerais

Art. 26. A Assembléia Geral dos associados é o
órgtio supremo da sociedade, dentro dos limites legais
e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios
relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções
convenientes aO desenvolvimento e defesa desta, e suas
deliberações vinculam a todos. ainda que ausentes ou
discordantes.

§ 1" As Assembléias Gerais serâo convocadas com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira con
vocação, mediante editais afixados em locais de concen
tração dos associados e, quando possível, publicados
em jornal e comunicados aos associados por intermédio
de circulares ou rádio. Não havendo, no horário estabe
lecido, quorum de instalação. as assembléias poderão
ser realizadas em segunda ou terceira convocação desde
que assim petmitam os estatutos e conste do respectivo
edital, quando então será observado o intervalo mínimo
de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra
convocação.

§ 2" A convocação será feita normalmente pelo Pre
sidente ou por qualquer dos membros do órgão de admi
nistração, pelo Conselho Fiscal ou, após solicitação ex
pressa nâo atendida, por 10% (dez por cento) dos asso
ciados em pleno gozo dos seus direitos.

§ 3" As deliberações nas Assembléias Gerais serão
tomadas por maioria de voto dos associados presentes
com direito de votar, assegurado ao aposentado filiado
o direito de votar e ser votado.

Art. 27. É da competência das Assembléias Gerais,
ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos mem
bros dos órgãos de administração ou fiscalização.

Parágrafo único. Ocorrendo destituição qne possa
afetar a regularidade da administração ou fiscalização
da entidade, poderá a assembléia designar administra
dores c conselheiros provisórios. até a posse dos novos,
cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.

Art. 28. Nas Assembléias Gerais o quorum de ins
talação será o seguInte:

I -2/3 (dois terços)<do número de associados, em
primeira convocação;

II -metade mais 1 (um) dos associados em segunda
convocação;

IH - mínimo de 10 (dez) associados na terceira con
vocàção, ressalvado o caso das federações e confede
rações, que se instalarão com qualquer número.

Parágrafo único. No caso de alienação de imóveis
e todos os assuntos enumerados no art. 34. o quorum
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de instalação para as Assembléias Gerais, em terCeira
convocação, é de 1/5 (um quinto) dos associados.

·Art. 29. Nas Assembléias Geraisdas federações e
confederações, a representação será feita por delegados
indicados na forma dos seus estatutos e credenciados
pela diretoria das respectivas filiadas.

Parágrafo único. As colônias de pescadores não fi
liados' a federações serão representadas nas Assem
bléias Gerais da Confederação por 1 (um) delegado,
por elas designado e credenciado, com direito a 1 (um)
s6 voto, independentemente do número de colônias
que represente. .

Art. 30. Nas colônias de pescadores, cada associa
do presente não terá direito a mais de 1 (um) voto.

Art. 31. Prescreve em 4(quatro)anos a ação para
anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas
de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com
violação desta lei ou do estatuto; contado o prazo da

. dataem que a Assembléia foirealizada. .

SEÇÃO I1
Das Assembléias

Gerais Ordinárias

. Ar,t. 32. A Assembléia Geral Ordinária, que se r~a
hza;a ~nualmente ~~s 3 (três) primeiros meses após
o termmo do exerC1ClO social, deliberará sobre os se
guintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal'

II - eleição dos componentes dos órgãos d~ adminis
tração e fiscalização, quando for o caso;

lII.- fixação do montante do reembolso de despesas
an~ars 'par~ os membros dos órgãos de administração
e flscahzaçao; .

IV - q,uaisquer assuntos de interesse social, excluí-
dos os enumerados no art. 34. .
. § l' ()s membros dos órgãos de administração e

flscahzaçao não poderão participar da votação das maté
·rias referidas nos itens I a III deste artigo.

§ 2' _A aprovação do relatório, balanço e contas
dos órgaos de administração e fiscalização desonera seus
componentes de responsabilidade, ressalvados os casos
de erro, dolo, fraude ou simulação; bem como da infra
ção desta Lei ou do Estatuto.

~EÇÃO III
Das Assembléias

Gerais Extraordinárias

Art. 33. A Assembléia GeralExtraordinária reali
zar-se-á sempre que necessário epoderá deliberar sobre
qualquer assunto de interesse da sociedade, desde que
mencionado 'no edital de convocação.

Art. 34. É da co'mpetência exclusiva da Assembléia
Geral Extraordinária deliberar sobre'os seguintes assun-
tos: . . ..

I - reforma de estatut.o;
II ---' mudança de objeto social;
III -fusão, incorporação, desmembramento ou

transformação;
IV - participação rio capital de outras sociedades;
V - dissolução voluntária, nomeação e as contas de'

liquidantes.
§ l' .São necessários os votos de 2/3 (dois terços).

dos associados presentes para tornar válidas as delibe
rações de que trata este artigo.

§ 2' A simples reforma do estatuto não envolve mu
dança de objeto da sociedade que, quando motivo de
déliberação, deve figurar na ordem. do dia da convo-
cação.' .. .

§·3' As colônias de pescadores podem transformar-
se em sindicatos ou sociedades cooperativas." .

SEÇÃO IV
Do Conselho de administração

.Art. 35. As colônias serão administradas por três
ou mais mandatários associados, eleitos em assembléia
geral para um mandato não excedente de 4.(qmitro)
anos, sendo permitida uma reeleição' para posterior re
novação obrigatória de, no mínimo, 113 (uni terço) dos
administradores. .

Art. 36. Os órgãos de administração podem contra
tar gerentes técnicos ou comerciais, que não pertençam
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ao 'quadro de associados, fixando-lhes as atribuições
e salários.

§ l' Os administradores eleitos ou contratados não
serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que
contraírein em nome da sociedade, mas' resp'onderão
solidariamente pelos prejuízos resultantes dos seus atos,
se procederem com culpa ou dolo.

§ 2· A sociedade responderá pelos atos a quê se
refere a última parte do parágrafo anterior se houver
ratificado ou deles lograr proveito~

§ 3' Os participantes de ato ou operação social em
que se oculte a natureza da:sociedade podem ser decla
rados pessoalmente responsáveis .pelas obrigações em
nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis. .

Art. 37. São inelegíveis, àlém dás pessoas impe
didas por lei, os condenados à pena que vede, ainda
que te'Pporariamente, o acesso aos cargos públicos;
ou por crime falimentar, deprevaricação, peita ou su
borno, concussão, pecnlato,ou'contra aeconomia po
pular, a fé pública ou a propriedade.

Parágrafo único. Não' podem compor um mesmo
órgão de administração oS párenteS entre si até o 2'
(segundo) grau em linha reta ou colateral.

Art. 38. O diretor ou associado que, em qualquer
operação, tenha interesse oposto ao da sociedade, não
pode participar das deliberações referentes a essa opera
ção, cumprindo-lhe acusar o seu impfdimento.

Art. 39. Os componentes do Conselho de Adminis
tração e do Conselho Fiscal equiparam-se aos adminis
tradores das sociedades anônimas para efeito de respon
sabilidade criminal.

Art. 40.. Sem prejuízo da ação que coubêr ao asso
ciado, a sociedade, por seus diretores, ou representada
pelo associado escolhido em, Assembléia Geral; terá
direito de ação conlra os administradores, para promo
ver a sua responsabilidade.

SEÇÁOV
Do Conselho Fiscal

Ar!. 41. Toda colônia deverá ter a sua gestão assis
tida e controlada por um Conselho Fiscal composto
de três membros efetivos e suplentes em igual número,.

,todos associados eleitos pela assemblêia geral em sua
"reunião ordinária anual, com mandato' por um ano,
sendo permitida a reeileição de 1/3 (um terço) dos seus
componentes para o )feríodo imediato.

Parágrafo único. A este órgão colateral da adminis
tração compete exercer assídua fiscalização na socie-
dade e, principalmente: .

a) examinar livros, d~cumentos, correspondência e
fazer inquéritos de qualquer natureza;

b) estudar minuciosamente o,balancete mensal e ve
rificar o estado do caixa;

c) apresentar à Assembléia Geral Ordinária o pare
cer sobre os negócios sociais, tomando por base o inven
tário e as contas do exercício;

d) convocar, extraordinariamente, em qualquer tem
po" a assembléia geral, se ocorrerem motivos graves
e urgentes.

Art.. 42. Não podem fazer parte do Conselho Fis
cal, além dos inelegíveis enumerados' no art. 37, os
parentes dos membros do Conselho de administração
até o 2' (segundo) grau, em linha reta ou colateral,
bem como os parentes entre si até esse grau.

Art. 43.· O associado não pode exercer cumulati
vamente cargos nos 6rgãos de administração e fiscali
zação.

CAPÍTULO VIII
Fusão, Incorporação,
Desmemhramento no

. Transformação

Art. 44. Pela'fusão, duas ou mais colônias formam
nova sociedadeqúe lhes suced"rá nos direitos eobriga
ções e são extintas.

§ l' Cada colônia integrante do prOcessode fusão
deliberará em Assembléia Geral Extraordinária o 'seu
interesse em estudar a fusão' e indicàrá, no mínimo;
3 (três) associados que; juntamente com os associados
eleitospelas demais colônias, comporão uma comissão
mista encarregadade elaborar projeto de viabilidade so
cial e econômica da fusão, acompanhado de estatuto
da nova sociedade.
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§ 2'. Aprovado o projeto da comissão mista, delibe
rada a fusão e constituída a nOva sociedade em Assem
bléia Geral conjunta das colônias, a documentação será
encaminhada na conformidade do que dispõe o art.
11 e seu parágrafo único.

Art. .45. Pela incorporação, uma colônia absorve
o patrimônio, os associados, assume as obrigações e
se investe nos direitos de outra ou outras colônias, que
são extintas.

Parágrafo único. A incorporação obedecerá as mes
mas formalidades estabelecidas para a fusão, salvo
quanto ao estatuto, a menos que a sua reforma tenha
sido deliberada como condição para a incorporação.

Art. 46. As colônias de pescadores podem des
membrar-se em tantas colônias quantas forem de inte
resse dos seus associados observadas as disposições da
presente lei.. ,

§ l' Deliberado pela Assembléia Geral Extraordi
nária o interesse em estudar o desmembramento e indi
cada a comissão de associados, serão submetidos a outra
Assembléia Geral específica os projetos de viabilidade
social e econômica das sociedades a serem constituídas,
acompanhados dos respectivos estatutos.

§ 2' Os projetos de viabilidade social e econômica
das sociedades a serem constituídas serão estabelecidos

. em função de plano que contemple a divisão do quadro
social e rateio do patrimônio da sociedade a ser des
membrada.

Art. 47. A transformação é a operação pela qual
a sociedade passa, independentemente de dissolução
e liquidação, de um tipo para outro.

Parágrafo único. A transformação obedecerá aos
preceitos que regulam a constituição e o registro do
tipo a ser àdotado pela sociedade. '

CAPÍTULO IX
Da Participação no
Capital de Outras

Sociedades

Art. 48. É vedada a constituição de sociedade de
outra forma jurídica que não seja a de colônia de pesca
dores, por colônia ou grupo de colônias.

Art. 49. As colônias que se dedicarem ao beneficia
mento e comercialização, mediante prévia e expressa
autorização das respectivas federações, poderão parti
cipar de qualquer sociedade, pública ou privada, dedi
cada ao processamento e comercialização dos produtos
da pesca, em càráter excepcional e para atendimento
de objetivos acessórios ou complementares.

§ l' As inversões decorrentes dessa participação se
rão contabilizados em títulos específicos dos imobili
zados das colônias e os resultados positivos creditados
ao Fundo de Beneficiamento e Comercialização.

§ 2' A autorização a que se refere o caput deste
artigo será requerida pela colônia interessada à federa
ção instruindo o pedido com a ata da Assembléia Geral
Extraordinári~que deliberou a participação, exposição
de motivos que demonstre o atendimento de objetivos
acessórios ou complementares, estatuto e balanços da
sociedade objetO da participação e outros documentos
que,se ~erem necessários.

CAPÍTULO X
Das Despesas e

Receitas das Colônias
SEÇÃO I

Da Distrihuição
. das Despesas

Art. 50. As despesas gerais da sociedade serão co
bertas por todos os associados mediante contribuições
mensais de, no mínimo, 1% (um por cento) sobre o
valor do salário mínimo vigente.

Art. '51. : As despesas de caráter assistencial serão
cobertas pelo Fundo de Assistência.

. Art. 52. As despesas com processamentos'e vendas
das pescarias e outros serviços serão cobertas por taxas
de administração cobradas de usuários.

Parágrafo único. Os eventuais prejuízos apurados
nas operações de beneflciamento evenda serão cobertos
pelo Fundo de Beneficiamento e Comercialização de
Pescado.

Art. 53. As colônias igualam-se às demais empre
sas em relação aos seus empregados para os fins da
legislação trabalhista e previdenciária.
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SEÇÃO H
Das Receitas
das Colônias

Art. 54. Constituem receita da sociedade:
a) mensalidade dos associados;
b) subvenções e doações, quer oficiais, quer parti

culares;
c) taxas provenicntes do funcionamento dos seus di-

ferentes serviços;
d) renda do capital aplicado;
e) renda proveniente de bens móveis e imóveis;
f) resultados positivos decorrentes de participação

em outras sociedades;
g) rendas eventuais.
Parágrafo único. As colônias de pescadores que be

neficiarem e comercializarem a produção dos seus asso
ciados poderão, mediante prévia e expressa autorização
das respectivas federações, fornecer gelo e receber pro
dutos de pescarias de pescadores não associados, para
suprir ociosidade das suas instalaçõ~s ou quantidades
de pescado contratado.

CAPÍTULO XI
Da Dissolução
e Liquidação

Art. 55. As colônias de pesc"adores se dissolvem
de pleno direito:

1-voluntariamente, quando assim deliberarem os
associados em Assembléia Geral, na fonua do art. 34,
inciso V;

II - pelo decurso do prazo de sua duração;

IH - pela consecução de objetivos pre-detenuina
dos;

IV - em virtude de alteração de' sua fonua jurídica,
ressalvada a de sindicato e sociedade cooperativa.

Parágrafo único. A dissolução da sociedade impor
tarã no cancelamento dos registros junto ao Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Co
mercial.

Art. 56. Quando a dissolução da sociedade não for
promovida voluntariamente, nas hipótcses previstas no
artigo anterior, a medida podcrá ser tomada judicial
mente.

Art. 57. Quando a dissolução for deliberada pela
Assembléia Geral, esta nomeará um liquidante, ou
mais, e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para
proceder à liquidação.

Parágrafo único. O processo de liquidação só pode
rá scr iniciado após pronunciamento da respectiva fede
ração.

Art. 58. Os liquidantes terão todos os poderes nor
mais de administração, podendo praticar atos c opera
ções necessárias à realização do ativo e pagamcnto do
passivo.

Art. 59. As obrigações e as responsabilidades dos
liquidantes reagem-se pelos preceitos peculiares aos dos
administradores da sociedade Iiquidanda.

Art. 60. São obrigações dos liquidantes:
I - providenciar o arquivamento, no Cartório do Re

gistro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial,
da Ata da Assembléia Geral que deliberou a dissolução
e daquela que encerrou a liquidação.
Il- comunicar à respectiva federação a sua nomea

ção, fornecendo cópia da Ata da Assembléia Geral que
decidiu a matéria;

IlI- realizar o ativo social para saldar o passivo des
tinando o remanescente não comprometido à confede
ração da sua jurisdição;

IV - apresentar á Assembléia Geral, finda a liquida
ção, o respectivo relatório e as contas finais,

Art, 61. A publicação, no Diário Oficial, da Ata
da Assembléia Geral da sociedade que deliberou a liqui
dação, implicará na sustação de qualquer ação judicial
contra a colônia pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo,
entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados
e seus acessórios.

CAPÍTULO XII
Da Normatização,

Fiscalização e
Orientação

Art. 62. A normatização, a fiscalização e a orien
tação das colônias de pescadores, nos termos desta lei,
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serão exercidas pelas respectivas federações na confor
midade dos seus estatutos sociais.

Parágrafo único. As colônias permitirão quaisquer
verificações determinadas pelo órgão de nonuatização,
orientação e fiscalização, prestando os esclarecimentos
que lhes forem solicitados, além de serem obrigados
a remeter-lhes anualmente a relação dos associados,
admitidos, demitidos ou excluídos no período, cópias
de atas, de balanços e dos relatórios do exercício social
e parecer do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO XIII
Das Federações e

Coufederações

Art. 63. As federações e confederações regular-se
ão pelos prcceitos da presente lei, no que couber, inclu
sivequanto à responsabilidade dos membros eleitos pa
ra compor os seguintes órgãos sociais:

I - nas federações, os Consc~os de Administração,
Fiscal e de Reprcsentantes que será .constituído, no
mínimo, por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplen
tes, com mandato equivalente aos dos demais conse
lhos, podendo serreeleitos 113 (um terço) dos seus mem
bros;

11 - nas confederações, os Conselhos de Adminis
tração c Fiscal.

CAPÍTULO XIV
Das Disposições

Gerais e
Transitórias

Art. 64, As colônias, federações e Confederação
Nacional dos Pescadores têm o prazo. de 1 (um) ano
para se adaptarem à presente lei.

Parágrafo único. A reestruturação da atual Confe
deração Nacional dos Pescadores implicará na repar
tição da sua base territorial, no caso da criação de confe
derações regionais,

Art. 65. As despesas com a execução desta lei cor
rerão à conta das verbas próprias do orçamento da
União.

Art. 66, Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art, 67. Revogam-se as disposições em contrário,
em especial, o art. 94 do Decreto-Lei n' 221 de 28
de fevereiro de 1967 e as Portarias n'" 478 de l' de
junho de 1950, 471 de 26 de dezembro de 1973 e 323
de 3 de junho de 1975.

Justificação

O sistema confederativo das colônias de pescadores
é a forma predominante de organização social dos pes
cadores de subsistência. Existem, aproximadamente,
1.000.000 de pescadores artesanais, 345 colônias, 23
federações e urita confederação nacional, no país. Parti
cularmente, o sistema federativo do Estado de São Pau
lo conta com 22.588 pescadores artesanais inscritos em
18 colônias com 3.557 embarcações registradas.

No entanto, é disperso e incompleto o conhecimento
acumulado sobre as centenárias.colônias de pescadores,
antigas núcleos de pescadores, esquecidas. historica
mente, por estudiosos, pesquisadores, técnicos, juris
tas, órgãos e governos, quer como organizações físico
infonuais e sócio-econômicas, quer como regime jurí
dico ao qual estiveram subordinadas. No século atual,
admitiram alguma transparência por terem sido objeto,
em segunda mão, de duas políticas de impacto, A pri
meira, à época do Governo Getúlio Vargas quando,
na década de 40, foram transíormadas em sociedades
cooperativas, e por razões várias chegaram até a perder
as suas memórias, notadamente no Estado de São Pau
lo, onde a política foi plenamente executada. A segun
da, na década de 70, com alguns resultados positivos,
principalmente no Estado de Santa Catarina, quando
foram alcançadas pela 2' etapa da política de refonuu
lação da pesca, no Brasil.

.Esta peculiar modalidade de sociedade vem scndo
absorvis:la no plano inconstitucional, como precária e
estática organização de produtores do setor da pesca
artesanal, com identificáveis períodos de breve intc
resse, seguidos de outros, longos, de intensa margina
lização. Haja vista que as entidades do sistema confede-
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rativo das colônias foram admitidas como entes de direi
to imutáveis; isto porque praticam as suas relações so
cietárias, ainda, sob regime jurídico disposto em regula
mentos e estatutos baixados por Ato do Ministro de
Estado da Agricultura, respectivamente, há 39, 19 e
14 anos, considerado o ano de 1989 (Portaria n' 478,
de l' dc junho de 1950, que rege o Estatuto da Confede
ração Nacional dos Pcscadores; Portaria n' 323, de
3-6-75, que rcge o Estatuto das Federações de Pesca
dores; e Portaria n' 471, de 26-12-73, que rege o Estatuto
das Colônias de Pescadores).

O plano histórico-institucional tem atribuído impor
tantes funções ao sistema confederativo das colônias
com ênfases' variáveis ao longo dos tempos:

a) a primeira, de caráter público, define o papel das
colô!1Ías na nacionlização da atividade pesqueira e na
própria segurança nacional, como agente, membro e
entidade colaboradora. Definido o papel, as colônias,
nos idos do século passado e princípio do atual, obtive
ram as suas primeiras referências nonuativas, através
do Decreto n' 47811897, que dispunha sobre os claros
na Força Naval, e do Decreto n' 9,67211912, que criava
a Inspetoria de Pesca, vinculada ao Ministério da Agri
cultura, Indústria e Comércio. A contrapartida do exer
cício destas funções se situava no controle governa
mental, subvenções oficiais, concessões de tcrrenos de
marinha e benefícios fiscais; e,

h) a segunda função, de caráter privado, sob a égide
ampla da defesa dos direitos e interesses dos pescadores
profissionais, localiza esta defesa em três campos de
atuação distintos: o assistencial, relacionado à reconhe
cida carência do pescador e seus familiares quanto à
alimentação, educação, habitação, saúde e riscos não
amparados, decorrentes da própria atividade que desen
volvem; o econômico, por sua vez, vinculado à despro
teção dos pescadores na comercialização dos frutos do
seu trabalho, em face dos demais agentes que atuam
na atividade pesqueira nos segmentos comercial e indus
trial. Esta desproteção é identificável a nível de preço
e de relações de trabalho; e, o representativo, relacio
nado à falta de voz dos pescadores nos assúntos do
seu interesse,

A Constituição da República Federativa do Brasil,
promulgada em 1988, valorizou a função representativa
das colônias e seu sistema confederativo, concedendo
lhes, nas condições da lei, autonomia do Poder Público,
filiação e desfiliação facultativa, b~m como fixou algu
mas normas de funcionamento relativas à base e juris
dição territoriais, custeio do sistema confederativo e
direito de voto do filiado aposentado. Todavia, não
proibiu as demais funções incorporadas aos valores e
à prática do sistema confederativo,

Porém, cumpre reconhecer que funçc3es de caráter
público e privado, esta útlima desdobrada em ações
de natureza assistencial, econômica e representativa,
não têm abrigo nas formas jurídicas tradicionais. Asso
ciações de classe. sindicatos, sociedades cooperativas.
c mesmo as pessoas jurídicas de direito público dispõem
de forma jurídica incompleta para o alcance de funções
híbridas, tornando-se necessária a criação de uma tipo
logia societária com forma e natureza jurídica próprias.

Os pescadores também estiveram atentos à oportu
nidadc ensejada pela Constituição. Assim, a Federação
do Estado de São Paulo, à data-base de 4-89, apresentou
os resultados da Consulta às Colônias de Pescadores
do Estado de São Paulo, cujas principais conclusões
foram as seguintcs relativamente à:
1-Reserva de papéis para as entidades que inte

gram o sistema confederativo:
a) Confederações: representação e defesa dos pesca

dores em escala interestadual; última instância nas pen
dências entre as colônias e federação, Flexibilidade má
xima da minoria: eliminação da Confederação e criação
dos Conselhos Regionais de Federações com as mesmas
funções das Confederações;

b) Federações: representação e defesa das colônias
em escala estadual; colaboração com os poderes públi
cos como 6rgãos técnicos do sistema: prestação de servi
ços às colônias a título de assessoria jurídica e contábil;
processamento de informações; auto-normatização, au
to-fiscalização e auto-orientação; c

c) Colônias: representação e defesa dos pescadores
em escala local, no máximo regional; colaboração com
os poderes públicos, a nível de pescador; geração de
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informações; prestação de assistência ao pescador e sua
família; atividades de caráter econômico.

II - Principais características da estrutura organiza
cional de poderes do sistema confederativo:

a) modelo totalmente autônomo dos poderes públi
cos definido o poder assemblear como apto para a toma
da de todas as decisões da vida societária;

b) modelo descentralizado por regiões relativamente
homogêneas com mais de uma Confederação; e,

c) modelo apoiado nas federações tanto a nível técni
co quanto para fins de auto-normatização, fiscalização
e orientação; em conseqüência, a vida societária das
organizações dos pescadores estará mais próxima das
atuações complementares do Estado do que da União.

O presente projeto de lei se preocupou, a partir das
normas da Constituição vigente, considerada a evolução
histórico-institucional do sistema confederativo e ouvi
dos os pescadores do Estado de São Paulo, em:

a) absorve todas as funções ajustadas à realidade
atual:

'A de caráter privado, nas espécies representação,
assistenciais e econômicas foram incluídas no conceito
societário, absorvidas e distribuídas como função entre
as atividades que compõem o sistema confederativo.
As assistenciais, exclusivas das colônias, foram ámpa
radas pela criação compulsória 'de um Fundo de Assis
tência que pode ser suprido, inélusive, por recursos
oficiais. As econômicas, também; exclusivas das colô
nias, foram amparadas com um Fundo de Beneficia-
mento e Comercialização de Pescado. ,

A de caráter público, na sua versão moderna de cola
boração com os poderes públicos, foi apropriada como
característica da sociedade denominada "colônia de
pescadores", a ela assegurado o direito e o dever do
uso exclusivo de nomenclatura específica, bandeira e
escudo, como também o reconhecimento da sua ulili
dade pública. Como função, foi identificada e distri
buída entre as entidades que compõem o sistema confe
derativo;

b) legitimar, descentralizar e agilizar o modelo atra
vés do poder ass!,mblear e a' possibilidade da criação
,de diversas confederações em regiões relativamente há:
mogêneas;

c) concentrar o apoio técnico e a auto-normatização,
fiscalizaçãG"e orientação a nível de federações;
. d) contemplar a possibilidade de participação das co

lônias no capital de processadoras de pescado, por con
siderar os inúmeros entraves, especialmente de recursos
e conhecimento, para seu ingresso direto na cadeia de
processamento e comercialização;

e) dar opção às colônias, na conformidade da sua
vocação e oportunidades para continuarem como colô
nias ou se transformarem,em sindicatos ou cooperativas
sem passar pelo processo de dissolução e liquidação; ,
e, por final,

I) manter a sua natureza jurídica de sociedade civil
de fins não econômicos, através dá fidelidade aos princí
pios de não distribuição dos eventuais lucros das colô
nias aos associados, a gratuidade das funçôes adminis
trativas das sociedades e a volta às confederações dos
acervos não comprometidos na liquidação das colônias.

Sala das Sessões, 22 de junho de'1989. - Antô·
DioCarlos Mendes Thame.

PROJETO DE LEI
N~ 3.060, de 1989

(Do SI. Francisco Amaral)

'Discrimina providências para o controle e a fisca
Iiza~ão dos produtos farmacêuticos.

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Defesa do Consumidor e do Meio Ambien
te; e de Saúde, Previdência e Assistência Social.)

O Congresso Nacional decret,a:

Ar!. l' Na embalagem de todos produtos farma
cêuticos registrados na divisão competente do Minis
tério da Saúde, deverá constar o seu número de registrõ,
bem como a indentificação numérica do laboratório fa-
bricante. '

Parágrafo único. 'A inobservância do disposto neste
artigo sujeita o fabricante a multas, previstas no Regula
mento baixado ,pelo Poder Executivo, além de, outras-

,penalidades, '

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Ar!. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' R"1vogflm-se as disposições em contrário.

Justificação

Temos visto denúncias sucessivas sobre a. ausência,
nos produtos farmacêuticos, dos ingredientes constan
tes na respectiva fórmula, Ninguém ignora, no entanto
que a fiscalização do uso dos remédios não registrados
se torna cada vez mais difícil, pela proliferação dos
fármacos que podem causar efeitos nocivos na popu
lação.

Somos um dos povos mais doentes do IÍlUndo, mina
dos pelas endemias, sujeitas a epidemias periódicas,
com um. assombroso índice, de mortalidade infantil e
duração média de vida inferior a vários países da Ásia
e da África. Nesse quadro avultam as doenças carenciais
e incapacitantes, com imenso prejuízo econômico para
'o País.

Esse contexto se agrava não apenas pela prática do
curandeirismo, mas pelo uso de remédios, pastilhas e
poções que não passam de simples placebos, inerm'e,
diante disso, o Ministério da Saúde.

Nesse projeto, temos o intuito de dotar de instru
mentos essa Secretaria de Estado, em defesa dos pa
drões sanitários do nosso povo.

Sala de Sessões" 28 de junho de 1989. - Francisco
Amaral.

PROJETO DE LEI
N' 3.061, De 1989

(Do SI. Carlos Cardinal)

Assegura a percepÇão do adicional de insalubri
dade aos trabalhadores que especifica.

(Anexe-se ao Projeto de Lei N' 1.015, de 1988.) ,

O Congresso Nãdonal Decreta: .
Art. l' Ao trllbalhador rural que'exerça atividades

vinculadas, à aplica'Ção ou pulverização de defensivos"
agrícolas tóxicos, é assegurada a percepção do adicional
de insalubridade, na base de 30% (trinta por cento)
sobre sua remuneração normal.

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de,60 (sessenta)-dias, indicando relação" dos
produtos agrícolas considerados tóxicos.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

, Muitos trabalhadores rurais sofrem sérias' intoxica
ções, prejudicando sua saúde e, não raro, abreviando
sua expectativa de vida, por manipularem defensivos
agrícolas tóxicos, em pulverizações ou aplicações sobre
plantas e diretamente no solo.

Evidentemente, não há"compensação pecuniária pos
sível a esses rurícolas; eis que a saúde é inestimáveL

"Entretanto, a par dos ,equipamentos de' segurança
que esses trabalhadores deverão utilizar, o mínimo que
o legislador pode fazer é' assegurar-lhes a percepção
do adicional de insalubridaqe, na base de trinta por
cento sobre sua' remuneração normal. "

Tal é o anelo desta proposição que, esperamos, have
rá de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, 28 de Junho de 1989. - Carlos
Cardinal. "

PROJETO DE LEI
N' 3.062, de 1989

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Estabelece critério para distribuição do montante
arreca'dado com o selo-pedágio.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n"1.822, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
// Art l' O produto da arrecadação do selei-pedágio,

devido pela utilização de rodovias federais, pontes e
obras de arte que as integrem, será aplicado pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER),
em cada Unidade Federal, na mesma proporção do
arrecadado no respectivo Estado ou no Distrito Federal. '
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Art' 2' A cadã período de 6 (seis) meses, o DNER,
obrigatoriamente, divulgará amplamente pela imprensa
o total arrecadado com o recolhimento do selo-pedágio
e as aplicações efetuadas nas unidades Federadas,

Art 3' A inobservãncia do disposto nesta lei consis
tirá crime de responsabilidade do dirigente do DNER
e do Ministro dos Transportes, processado e punível
na formada Lei n' 1.079, de 10 de abril de 1950.

Art 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. ,

Art 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Jus~ilicação

Até o momento em que elaboramos esta proposição,
o selo-pedágio tem sido mais um engôdo imposto ao
consumidor brasileiro, eis que do total recolhido pela
ECT ao Tesouro Nacional, sequer um centavo foi trans
ferido ao DNER.

Evidentemente, mais cedo ou mais tarde as impor
tâncias arrecadadas terão, forçosamente, de ser repas
sadas ao Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, pois, de outra forma, as rodovias integrantes do
Sistema Rodoviário Federal tomar-se-ão literalmente
intransitáveis, impedindo o transporte de cargas e passa
geiros por todo o Brasil."

É preciso, destarte, estabelecer-se critério para a apli
cação do montante arrecadado com. o selo-pedágio,
pois, na inexistência deste, as aplicações poderão tor
nar-se aleatórias ou até tendo por fundamento não o
interesse público mas o político-eleitoral.

Por tal razão, e por o considerarmos justo, preconi
zamos, neste projetado, que o total arrecadado com
o recolhimento do selo-pedágio será aplicado, em cada
Unidade Federada, na mesma proporção do ali arreca
dado:

Com isso, os Estados' e o Distrito 'Federal não serão
injustiçados, e receberão exatamente aquilo que foi ar
recadado em seu território.

A fim de dotar a medida alvitrada da indispensável
eficácia, a propositura prevê que, a cada seis meses,
o DNER divulgará amplamente, pela imprensa, o total
arrecadado no. período e a respectiva aplicação.

. O projetado ainda prevê que a inobservância de suas
disposições implicará em crime de responsabilidade do
dirigente do DNER e do Ministro dos Transportes,

",observando-se os ditames da Lei n' 1.079, de 10 de
abril de 1950, que d~fine os crimes da espécie' e regula
o respectivo'processo e julgamento.

Por todo o exposto, temos plena ,convicção de que
a iniciativa haverá de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. - Carlos
Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 1.079,
DE 10 DE ABRIL DE 1950" .

Define os p~ocessos de r~sponsabilidade, e regul~.
o respectivo processo de juigamento.

PROJÉTO DE LEI
N' 3.063, de 1989.
(Do SI. Stélio Dias)

! Altera dispositivos da Lei Íl' 6.179, de 11 de de
zembro de 1974, visando assegurar amparo previ
denciário aos portadores de invalidez congênita.

,(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.111/88)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' .Os arts. l' e 8' da Lei n' 6.179, de 11 de

dezembro de 1974, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 19 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••

Parágrafo único. São dispensadas das exigências
previstas neste artigo as pessoas portadoreas de
invalidez congênita, definitivamente incapacitadas
para o trabalho.

Ar!. 8' ,O custeio do amparo estabelecido nes-,
'ta lei será atendido, sem aumento de contribuições,
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pelo destaque de uma parcela da receita da Previ
dência Social Urbana e Rural. correspondente a
0,6% (seis décimos por cento) da folha de salário
de-contribuição, onerando em partes iguais cada
uma dessas entidades."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 3" Rcvogam-se as disposições em contrário.

Justificação

De acordo com o art. [, da Lei n" 6.179, de 11 de
dezembro de 1974, os maiores de 70 anos e os inválidos
~efinitivamente incapacitados para o trabalho, faze~
JUS a um benefício previdenciário que não pode ultra
passar 60% do salário mínimo.
..Exige o dispo~itivo legal em apreço que os benefi

Cianos tenham Sido fIhdados ao regime do INPS. em
qualquer época, no mínimo por doze meses, consecu
tivos ou não, vind~ ~ perder a qualidade de segurado;
tenham exerc~~oabvldade remunerada incluída no regi
me prevldenclano urbano ou rural. mesmo sem filiação
à Previdência Social. no mínimo por cinco anos. conse
cutivos ou não~ tenham ingressado no sistema após com
pletar 60 anos de idade, sem direito aos benefícios regu
lamentares.
_S~m dú~ida, trata-se de medida de indiscutível impor

tanem SOCial, Vl~to como o benefício vai atingir pessoas
carentes e mantldas por famílias de baixa renda.

A nosso ver1 da mesma forma que os idosos e os
inválidos, os portadores de invalidez congênita, definiti
vamente incapacitados para o trabalho, devem merecer
idêntico tratamento. de vez que jamais tiveraIn condi
ções de exercer qualquer atividade remunerada.

. Independentemente de o amparo previdenciário atin
gIr uma pequena parcela da população brasileira, ressal
te-se que o equilíbrio financeiro do sistema justifica
plenamente a concessão do benefício.

Sala das Sessões. 28 junho de 1989. - Stêlio Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CqORDENAÇi.o DE

COMISSOES PERMANENTES

LEI N" 6.179
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

Institui amparo previdenciário para maiores de
setenta anos de idade e inválidos, e dá outras provi
dencias.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Os moiores de 70 (setenta) anos de idade

e os inválidos, definitivamente incapacitados para o tra
balho. que. num ou noutro caso, não exerçam atividade
remunerada, .não aufiram rendimento, sob qualquer
forma, supenor ao valor da renda mensal fixada no
artigo 2', nã? seja~ mantidos por pessoa de quem de
pendam obngatonamente e não tenham outro meio
de prover ao próprio sustento. passam a ser amparados
pela Previdência Social urbana ou rural. confonne o
caso. desde que:

I --:tenham sid~ filiados ao regime do INPS, em qual
quer epoc~, no. mlmmo por 12 (doze) meses, consecu
tIvos ou nao, VIndo a perder a qualidade de segurado:
ou

II - tenham exercido atividade remunerada atual
mente incluída no regime do INPS ou do Funrural,
mesmo sem filiaçáo à Previdência Social no mínimo
por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não: o~ ainda

III - tenham ingressado no regime 'do INPS após
completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos
benefícios regulamentares.

...A;i.-· 8,····0·~~~i~i·~· d~' ~~~~~~. ~~i~b~i~~id~' ~~~i'~ 'i~i

será atendido, sem aumento de contríbuições pelo des
taque de uma p;lrcela da receita do INPS e do FUllfural,
corresponde;tte a 0,4% (quatn~ décimos por cento) da
~olh~ de salanos-de-contnbUlçao, onerando em partes
IguHlS cada uma dessas entidades.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
N? 3.064, de 1989

(Do Sr. Juarez Marques Batista)
Dispõe sobre normas especiais de trabalho dos

empregados de hotéis e estabelecimentos similares
(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 2.991, de 1989j

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' Os hotéis e estabelecimentos comerciais si
milares "io obrigados a incluir em suas notas de despesa
um adicional de valor correspondente a 10% (dcz por
cento) das mesmas, destinado a distribuição equitativa
entre os seus empregados.

Parágrafo único. A importância distribuída dc con
formidade com o disposto no caput deste artigo cons
tará. de forma discriminada, do recibo de quitação quc
o empregado deverá assinar por ocasião do pagamento
de sua remuneração mensal.

Ar!. 2' A duração normal do trabalho para os cm
pregados de hotéis e estabelecimentos similares é de
6 (seis) horas diárias, podendo ser acrescida dc horas
suplementares em número não excedente de 2 (duas),
mediante acordo escrito entre empregado e emgregador
ou mediante contrato coletivo de trabalho.

Parágrafo único. A remuneração da hora -suplcmen
tar scrá, pelo menos. 50 (cinqüenta por cento) superior
à da hora normal.

Art. 3' O trabalho noturno obdecerá às disposições
contidas no art. 73 da Consolidação das Leis do Traba
lho e, salvo nos casos de revezamento semanal ou quin
zenal, terá remuneração 25% (vinte e cinco por cento)
superior à do diurno.

Art. 4" Os empregados dos estabelecimentos de
que trata esta lei, que prestam serviços em cozinha
c e1cvadores têm direito a um adicional de insalubri
dade, à base de 20% (vinte por cento) da remuneração
percebida em cada mês.

Art. 5' O disposto nesta lei não se aplica aos gar
çons e maitres de hotéis e estabelecimentos similares,
que são submetidos a disposições de legislação especial.

Ar!. fj'.- Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário,

Justificaçáo

A previsão, em lei. de normas especiais de trabalho
para determinadas categorias profissionais é tradição
em nossa Direito. Dessa afirmação scjam testemunhas
as disposições legais referentes aos banc,írios. domés
ticos, aOs telefonistas, telegrafistas e radiotelegrafistas.
aos músicos profissionais. aos operadores cincrnatogr;:í
ficos. aos ferroviários, aos empregados em serviços de
frigoríficos, de estiva e de capatazia nos portos, de minas
em subsolo, de jornalistas profissionais e muita, outras.

Por constituir. tal sistemática legislativa, tradição em
nosso ordenamento jurídico. mister se faz que nossos
legisladores permaneçam sempre atenros para a reali
dade das relações de trabalho em nossO País, a fim
de que não ocorram omissões capazes de criar discrimi
nações contra certas categorías.

Com efeito, essas discriminações, além de atentar
contra ~ espírito de justiça de nossos legisladores e
a equammldade de nossas leis, promovem o sentimento
de revolta dos trabalhadores esquecidos, gerando tndo
ISSO clima de descrédito e de desconfiança, extrema
mente nocivo à manutenção da paz social.

F~ce.a ta~s razõe: é que resolvemos procurar atender
relvmdlcaçoes dc numero considerável de trabalhadores
que atuam no setor de hotéis e similares, e trabalhadores
e~ses que.'desenvolvendo, nesses estabelecimentos, ati
v~dades •as mais. varíadas, vêm, da há muito, denun
Ciando as autOrIdades a situação de inferioridade em
que s.e ~ncontram, relativamente a colegas de profissão
que lImitam em estabelecimentos diferentes dos seus.

Assim, elaboramos o presente projeto e o subme
temos aO crivo analítico de nossos ilustres pares, deles
esperando, não apenas, apoiamento, mas, principal
mente, a colaboração indispenSlivel ao aperfeiçoamento
dcste trabalho.

Sala das Sessõcs, 28 de junho dc 1989. - Juarez
Marques Batista.
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXAD,1
PELA COORDENAÇ/fo DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N. 5.452
DE l' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho

TÍTULO II
Das Normas Gerais de

Tutela do Trabalho

CAPÍTULO II
Da duração do trabalho

··"""",··········,··""sEçÃü·i'V·········,····"",...."",
Do trabalho noturno

Art. 73. Salvo nos casOs de revezamento semanal
ou quinzenal. o trabalho noturno terá remuneraçáo su
perior à do dinuro e para esse efeito, sua remuneração
terá um acréscimo de 20% (vinte por cento). pelo me
nos, sobre a hora diurna.

§ l' A hom do trabalho noturno será computada
como de 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta)
segundos.

§ 2' Considere-se noturno, para os efeitos deste ar
tigo, o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas)
horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.

§ 3' O acréscimo, a que se refere o presente artigo,
em se tratando de empresas que náo mantêm, pela
natureza dc suas atividades, trabalho noturno habitual,
será feito tendo em vista os quantitativos pagos por
trabalhos dIUrnos de natureza semelhante. Em relação
às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza
de suas atividades, o aumento será calculado sobre o
salário mínimo geral vingente na região, náo sendo devi
do quando exceder desse limite, já acrescido da percen
tagem.

§ 4" Nos horários mistos, assim entendidos os que
abrangem períodns diurnos e noturnos, aplica-se às ho
ras de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus
parágrafos.

§ 5' As prorrogações do trabalho noturno aplica-se
o disposto neste capítulo.

PROJETO DE LEI
N' 3.079, de 1989

(Do SI. Marcos Formiga)

Dispõe sobre o direito de associação das microem
pre~as e das empresas de pequeno porte-EPP, em
SOCiedades cooperativas e dá outras providências,

(Anexc-se ao Projeto dc Lei n" 621, de 1988)

O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1° Às microemprcsas de pcqueno porte-EPP,

de capItal naCIOnal. assim classificadas aquelas definidas
em Lei, fica assegurado o direito de se associarem em
sociedades cooperativas específicas, inclusive de crédito
ou com seção de crédito, denominadas obrígatoriamen
te de cooperativas de microempresas, cooperativas de
empresas de pequeno porte ou cooperativas de crédito
de microempresas de pequeno porte.

Art. 2' As cooperativas de microempresas ou de
e~pre~as de pequeno porte obrigam-se a cumprir os
diSpOSItIvos da Lel n° 5.754, de 16 de dezembro de
1971, no que cuber.

Ar!. 3" O artigo 2' da Lei n° 6.468, de 14 de novem
bro de 1977. alterada pelos Decretos-Leis n" 1.647,
de 18 de dezembro de 1978; 1.706, de 23 de outubro
de ~987 e 1.985, de 16 de dezembro de 1981, passa
a vIgorar com a seguinte redaçáo, mantidos os §§ l'
e 2':

"Art. 29 As pessoas jurídicas referidas no art.
I" pagarão o imposto de renda anual de vinte e
cinco por cento calculados sobre o lucro presumido
determinado mediante aplicação dos seguintes coe:
ficientes sobre a receita bruta operacional que exce
der 80.000 (oitenta mil) BTN-Bônus do Tesouro
Nacional.
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I -na hipótese da letra a, do § 1', do art. 1', três
vírgula cinco por cento (3,5%);

lI-na hipótese da letra b, do § 1', do ar!. 1', dez
pOl cento (10%); ,

UI - na hipótese da letra c, do § 1', do art. 1', três
vírgula cinco por cento (3,5%) sobre a parcela da receita
bruta estimada das atividades referidas na letra a do
mesmo parágrafo e dez por cento (10%) sobre a parcela,
da receita bruta proveniente das demais'atividades."

Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. '

Art. 5' ,Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

1) Pesquisas recentes realizadas pelo Centro Brasi
leiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - Cebrae,
junto ao segmento das microempresas revela, que cerca
de 60% delas desejam a participação em cooperativas
de crédito como forma alternativa de resolver seus pro
blemas fianceiros e esta seria, inegavelmente a solução
mais adequada para o problema de crédito dos mi
croempresários. Por outro lado, é oportuno e necessária
a eliminação de condições restritivas impostas pela Lei
n' 5.765, de 16 dezembro de 1971, que "define a Política
Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas e dá outras providências" ,
no sentido de permitir às microempresas e empresas
de pequeno porte a possibilidade de Se associarem em
cooperativas específicas, inclusive de crédito ou com
seção de crédito, como o fazem as pessoas físicas e,
ainda, de garantir-lhes os mesmos direitos de partici
pação concedidas às pessoas jurídicas de qualquer porte
ligadas às atividades de pesca, produção rural e extrati
vista, estimulando, por Ill.eio de instrumento legal a
iniciativa privada em segmento tão importante da nossa
economia.

2) Quanto ao disposto no art. 3', O projeto tem por
finalidade corrigir distorções que inibem o crescÍI)1ento
das microempresas pois está ocorrendo pagamento do
imposto de renda baseado na totalidade de sua receita
prejudicando assim o estímulo à condição de microem
presa, buscando esta, em conseqüência mecanismo de
evasão fiscal. ' , "

De forma que, esta proposição formará das práticas
fraudulentas,' além de permitir o aumento da arreca
dação tributária oriunda deste segmento empresariaL,

Sala das Sessões, 28-6-89. - Marcos Formiga

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃODÀS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 5.754,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971

Estima a Receita e rIXa a Despesa da União pani
o Exercício Financeiro de 1972

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

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

,DECRETO-LEI N',1985,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1981

Altera dispositivos da Lei n' 6.468, de 14 novem
bro de 1977, modificada pelos Decretos-Leis nO.'
1.647, de 18 de dezembro de 1978, e 1.706, de
23 de outubro de 1979, que dispõe sobre a, tributa
ção simplificada para pequenas e médias empresas,
e dá outras providências:

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

"Ar!; 2' As pessoas jurídicas referidas no art.
l' pagarão O imposto de renda anual de 30% (trinta
por cento) calculado sobre o lucro presumido, de
terminado mediante aplicação dos seguintes coefi
cientes sobre a receita bruta operacional:

I -na hipótese da, letra a do § l' do art. 1',
3,5% (três vírgula cinco por cento);
II- .
UI-na hipótese da letra c do §'1' do art. 1',

3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre a parcela
da receita, bruta oriunda das atividades referidas
na letra a do _mesmo'parágrafo e 10% (dez por
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cento) sobre a parcela dareceita bruta provenientes
das demais atividades."

PROJETO DE LEI
N" 3.080, de 1989

(Do Sr. Marcos Formiga)

Dispõe sobre as Sociedades de Interesse Econô'
mico e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 620, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Considera-se Sociedade de Interesse Eco

nômico (SIE) a sociedade por cotas de responsabilidade
limitada de que trata O Decreto n' 3.708, de 10 de
janeiro de 1919, constituída, nos termos de reduzida'
receita bruta, excluídas as sociedades por ações.

Art. 2' Para fins desta lei, considera-se de.reduzida
receita bruta as Sociedades Mercantis e firmas indivi
duais, microempresas e empresas' de pequeno porte,
de capital nacional, cuja receita operacional não exceda
a 800,00 (oitocentos mil) BTN-Bônus do Tesouro !"a
cional, calculada pela soma das Receitas mensais ex
pressas em BTN.

Ar!. 3' Será excluída da SIE o sócio que deixar'
de atender ao limite de que trata o artigo 2' por,dois
anos consecutivos ou três anos álternados. '

Art. 4' A Sociedade' será designada por denomi~.

nação acompanhada das expressões "Sociedade de Inte
resse Econômico" ou "SIE", que lhe são exclusivas.

Parágrafo, único. 'Qualquer que seja o objetivo, a
SIE é mercantil e se rege pelas leis e usos do comérCio. '

Art. 5' A SIE terá por finalidade a exploração de
atividade de 'interesse de seus sócios, de que resulte
o aprimoramento das condições do exercícioe dos resul-
tados das respectivas atividades econômicas. .

Art. 6' A SIE poderá criar e administrar centrais
de compras, vendas e serviços, com a denominação
e as características que melhor se ajustem a seus ,objeo
tivos. .' ", .

Art, 7' O sócit? que, se -retirar da 'SIE, nos casos
previstos em lei ou no"contrato social,'terá direito a
reembolso.

Parágrafo único. O contrato social estabelecerá for
mas para reembolso 'dos sócios, cujo valor não será
inferior ao valor patrimonial das quotas possuídas.

Ar!. 8' Campeie à reunião de quotistas deliberar
sobre a exclusão de sócio, nos casos previstos no contra- '
to social ou quando ele deixar de exercer atividade
econômica para a qual a SIEserve de complemento,
tiver decretada sua falência ou ainda quando estiver
em mora em prestação que lhe incumba para a realiza
ção do objetivo da Sociedade, sem prejuízo, neste caso,
da competente ação judicial de cobrança.

Art. 9' A responsabilidade do sócio que se retira
ou é excluído perdura perante terceiros até a data de
arquivamento, no órgão próprio do Registro do Comér
cio, da alteração contratual, que poderá ser por ele
promovida.

Art.' 10 Para fins do Imposto de Renda, as contri
buições efetuadas pelos sócios eIn favor da SIE, que
não se destinarem à integralização de quotas do capital,
constituirão receita da Sociedade e serão deduzidas co
mo despesas operacionais 'dos sócios.

Art. 11. Para efeito do Imposto sobre Produtos In
dustrializados (IPI), ficam os estabelecimentos da SIE
equiparados a estabelecimento industrial, quando de
rem saída a produtos industrializados por seus sócios,
remetidos com suspensão do IPI.

Art. 12. Os produtos remetidos pelos sócios à SIE,
ou desta remetidos para aqueles, poderão sair com sus-
pensão do IPI. '.,

Ar!. 13. Aparticipação de microempresas e empre
sas de pequeno porte em SIE, não as exclui do regime
de que trata a Lei n' 7.256 de 27 de novembro de 1984,
e outras que regulamentam a condição de microempresa
e empresa de pequeno porte. •

Art. 14. A parcela do resultado eventualmente dis
tribuído pela SIE não integra a receita bruta do sócio,
para fins de! enquadramento como microempresa.

Ar!. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário..

Sábado 1" 6279'

Justificação
A Sociedade de Interesse Econômico-SIE tal como

se propõe, é uma forma legal de associ~çã? que perrr;i
tirá às empresas de pequeno porte, prmclpalmente as
microempresas, superar problemas que decorrem exa-
tamente do seu porte. .

Atuando isoladamente, essas pequenas e microem
presas têm dificuldades de conseguir escala econômica
para as compras, o que lhes afeta a competitividade,
em face das empresas de grande porte.

O mesmo ocorre nas vendas onde são necessários
investimentos que podem facihnente ser rateados entre
parceiros, otimizando suas condições em face da concor
rência mais poderosa.

Já se tem a informação que essas associações vêm-se
formando de modo mais ou menos expontâneo. O que
se pretende com o presente projeto é oferecer anteparo
legal para a realidade informal que se espalha por todo
o território brasileiro.

A Sociedade de Interesse Econômico permite uma
racionalização de procedimentos, especialização e ade
quação de funções entre empresas de pequeno porte,
que trazem resultados altamente be~éficos não s? ~ara

;lS empresas dela integrantes mas ao sistema economIco,
por favorecer a estabilidade das microempresas e em
presas de pequeno porte, que empregam ~erca de oiten
ta por cento de mão-de-obra do setor pnvado.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. - Marcos
Formiga.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA

DECRETO No 3.708,
DE 10 DE JUNHO DE 1919

Regula a Constituição das
Sociedades por quotas de
respousabilidade limitada

Art..l' Além das sociedades a que se referem os
arts. 295,311,315 e 317 do Código Comercial, poderão
constituir-se sociedades por quotas, de responsabilidade
Jlmitada.

Art. 2" O título constitutivo regular-se-á pelas dis
posições dos arts. 300 a 302 e seus números do Código
Comercial, devendo estipular ser limitada a responsa
bilidade dos sócios à importância total do capital social.

Art. 3' As sociedades por quotas, de responsabi
lidade limitada,' adotarão uma firma ou denominação
particular.

§ l' A firma, quando não individualize todos os
sócios deve conter o nome ou firma de Ílm deles, deven
do a 'denominação, quando possível dar a conhecer o
objetivo da sociedade.

§ 2' A firma ou denominação social deve ser sem
pre seguida da palavra limitada. Omitida esta declara
ção, serão havidos como solidária e ilimitadamente res
ponsáveis os sócios-gerentes e os que fizerem uso da
firma social. '

Ar!. 4' 'Nas sociedades por qúotas de responsabi
lidadelimitada não haverá sócios de indústria.

Art. 5' Para todos os efeitos serão havidas como
quotas distintas a quota primitiva de um sócio e as
que posteriormente adquirir. . .

Art. 6' Dev.e exercer em comum os direItos respec
tivos, os co-proprietários da quota indivisa, que de~i!l
narão ,entre si, um que os representante no exerCIClO
dos dieitos de sócio.,Na falta desse representante, os
atos praticados pela sociedade em relação a qualqc;er
dos co-proprietários produzem efeit?s contra todos, ~n

clusive quanto aos herdeiros dos SÓCIOS. Os co-propne
tários da quota indivisa respondem solidariamente pelas
prestações que faltarem para completar o pagamento
da mesma, quota.

Ar!. 7' Em qualquer caso do ar!. 289 do código
Comercial poderão os outros sócios referir a exclusão
do sócio remisso. Sendo impossível cobrar amigavel
mente do sócio, seus herdeiros ou sucessores, a soma
devida pelas suas quotas, ou preferindo a sua exclusão
poderão os outros sócios tomar a si as quotas an~la~~s

ou transferi-Ias a estranhos, pagando ao propnetano
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primitivo as entradas por ele realizadas, deduzindo os
juros da mora e mais prestações estabelecidas no contra
to e as despesas.

Art. 8' É lícito às sociedades a que se refere esta
lei adquirir quotas liberadas desde que o façam com
fundos disponíveis e sem ofensa do capital estipulado
no contrato. A aquisição dar-se-á por acordo dos s6cios.
ou verificada a exclusão de algum s6cio remisso, man
tendo-se intacto o capital durante o prazo da sociedade.

Art. 9" Em caso de falência todos os s6cios respon
demsolidariamente pela parte que faltar para preencher
o pagamento..das quotas são inteiramente liberadas.

Assim, também, serão obrigados os s6cios a repor
os dividendos e valores recebidos e as qunaitas retira
das, a qualquer título, ainda que autorizadas pelo con
trato, uma vez que tais lucros, valores ou quantias forem
distribuídos com prejuízo do capital realizado.

Art. 10. Os sócios-gerentes ou que derem o nome
à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações
contraídas cm nome da sociedade mas respondem para
com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente
pelo excesso de mandato c pelos atos praticados com
violação do contrato ou da lei.

Art. 11. Cabe ação de perdas e danos, sem prejuízo
da responsabilidade criminal, contra o sócio que usar
indevidamente da firma social ou que dela abusar.

Art. 12. Os sócios-gerentes poderão ser dispensa
dos de caução pelo contrato social.

Art. 13. O uso da firma cabe aos sócios-gerentes,
se, porém. for omisso o contrato, todos os sócios dcla
poderão usar. É lícito aos gerentes delegar o uso da
firma somente quando o contrato não contiver cláusula
que se oponha a essa delegação. Tal delegação, contra
disposição do contrato, dá ao sócio que a fizer pessoal
mente a responsabilidade das obrigações contraídas pe
lo substitutivo sem que possa reclamar da sociedade
mais do que a sua parte dasvantagens auferidas no negó
cio.

Art. 14. As sociedades por quotas, de responsa
bilidade limitada, responderão pelos compromissos as
sumidos pelos gerentes, ainda que sem uso da firma
social, se forem tais compromissos contraídos em seu
nome ou proveito, nos limites dos poderes da gerência.

Art. 15. Assiste aos sócios que divergirem da alte
ração do contrato social a faculdade de se retirarem
da sociedade, obtendo o reembolso da quantia corres
pondente ao seu capital, na proporção do último balan
ço aprovado. Ficam, porém, obrigados, às prestações
correspondentes às quotas respectivas na parte que es
sas prestações forem necessárias para pagamento das
obrigações contraídas. até à data do registro definitivo
da modificação do estatuto social. (1)

Art. 16. As deliberações dos sócios, quando infrin
gentes do contrato social ou da lei, dão responsabilidade
ilimitada àqueles que expresamente hajam ajustado
tais delibera..ões contra os preceitos contratuais ou le
gais.

Art. 17. A nulidade do contrato social não exonera
os s6cios das prestações correspondentes às suas quotas,
na parte em que suas prestações forem necessárias para
cumprimento das obrigações contraídas.

Art. 18. Serão observadas quanto às sociedades
por quotas, de reponsabilidade limitada, no que não
for regulado no estatuto social, e na parte aplicável,
as disposições e da Lei das Sociedades Anônimas. (2)

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N' 7.256,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984

Estabelece normas integrantes do Estatuto da Mi
croempresa, relativas ao tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, nos campos administra
tivo, tributário, previdenciário, trabalhista, credi
tício e de desenvolvimento empresarial.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Do Tratamento Favorecido

À Microempresa

Art. l' À microempresa é assegurado tratamento
diferenciado. simplificado e favorecido, nos campos ad-
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ministrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, cre
ditício e de desenvolvimento empresarial. de acordo
com o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. O tratamento estabelecido nesta
Lei não exclui outros benefícios que tenham sido ou
vieram a ser concedidos às microempresas.

Art. 2' Consideram-se microempresas. para os fins
desta Lei, as pessoas jurídicas e as firmas individuais
que tiverem receita bruta anual igualou inferior ao
valor nominal de 10.000 (dez mil) Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional - ORTN, tomando-se por
referência o valor desses títulos no mês de janeiro do
ano-base.

§ l' Para efeito da apuração da receita bruta anual,
será sempre considerado o período de l' de janeiro
a 31 de dezembro do ano-base.

§ 2' No primeiro ano de atividade. o limite da recei:
ta brota será calculado proporcionalmente ao número
de meses decorridos entre o mês de constituição da
cmprcsa e 31 dc dezembro do mesmo ano.

§ 3' A transformação da empresa, firma individual
ou sociedade mercantil, em microempresa, e vice-versa
não a implicará em denúncia Ojl outra restrição de con
tratos, como de locação, de prestação de serviços, entre
outros.

Art. 3' Não se inclui no regimc desta Lei a empresa:
I - Constituída sob a forma de sociedade por ações;
II -em que o titular ou ~ócio seja pessoa jurídica

ou. ainda, pessoa física domiciliada no exterior;
III - que participe de capital de outra pessoa jurfdica

ressalvados os investimentos provenientes de incentivos
fiscais efetuados antes da vigência desta Lei;

IV -cujo titular ou sócio participe. com mais de
5% (cinco por cento). do capital de outra empresa,
desde que a receita bruta anual global das empresas
interligadas ultrapasse o limite fixado noartigo antcrior;

V - que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se esti

ver situada em área de Zona Franca de Manaus ou
da Amazônia Ocidental. a que se refere os Decretos
Leis n" 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de
15 de agosto de 1968;

b) compra e venda; loteamento, incorporação, loca
ção e administração de imóveis;

c) armazenamento e depósito de produtos de ter-
ceiros; .

d) câmbio, seguro e distribuição de título e valores
mobiliários;

e) publicidade e propaganda, excluídos os veículos
de comunicação;

VI - que preste serviços profissionais de médico, en
genheiro, advogado, dentista, veterinário, economista,
despachante e outros serviços que se lhes possam asse
melhar.

Parágrafo único. O disposto nos itens III e IV deste
artigo não se aplica à participação de microempresa
em Centrais de Compras, Bolsas de Subcontratação,
Consórcio de Exportação e outras associações asseme
lhadas.

CAPÍTULOII
Da Dispensa de

Obrigações BurocráticllS

Art. 4' Não se aplicam às microempresas as exigên
cias e obrigações de natureza administrativa decorrentes
da legislação federal, ressalvadas as estabelecidas nesta
Lei e as demais obrigações inerentes ao exercício do
poder de polícia, inclusive as referentes à metrologia
legal.

CAPÍTULO III
Do Registro Especial

Art. 5' O registro da microempresa no órgão com
petente observará procedimento especial, na forma des
te Capítulo.

Art. 6' Tratando-se de empresa já .constituída, o
registro será realizado mediante simples comunicação.
da qual constarão:

I - o nome e a identificação da empresa individual
ou da pessoa jurídica e de seus sócios;

II - a indicação do registro anterior da empresa indi
viduai ou do arquivamento dos atos constitutivos da
sociedade;
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UI - a dcclaração do titular ou de todos os s6cios
de que o volume da receita bruta anual da empresa
não excedeu, no ano anterior, o limite fixado no art.
2' e de que a empresa não se enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionada no art. 3' desta
Lei. .. _

Art. 7' Tratando-se de empresa em constltulçao,
deverá o titular ou sócio, conforme o caso, declarar
que a receita bruta anual não excedcrá o limite fixado
no art. 2' e que esta não se enquadra em qualque.r
das hipóteses de exclusão p~evistas n? art .. 3' d~sta LeI.

Parágrafo único. O regIstro de fmna mdlVldual ou
sociedade mercantil será feito na forma regulada pela
Lei n' 6.939, dc 9 de setembro de 1981.

Art. 8' Feito o registro, independentemente de a!
teração dos atos constitut~vos, a micr~emprcsa adotar_a,
em seguida à sua denommação ou fmna, a expressa0
"microempresa", ou abreviameote. "ME".

Parágrafo único. É privativo das microempresas o
uso das expressões de que trata este artigo.

Art. 9' A empresa que deixar de preencher os re
quisitos fixados nesta Lei para o ~eu enquadramen~o
como microempresa deverá comumcar o fato aO'órgao
competente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
respectiva ocorrência. . _ .

Parágrafo único. A perda da condlÇao de ID1crocm
presa, em decorrência do excesso de receita b;nta, só
ocorrerá se o fato se verificar durante 2 (doIs) anos
consecutivos ou 3 (três) anos alternados. ficando, entre
tanto, suspensa de imediato a isenção fiscal prevista
no art. 11 desta Lei.

Art. 10. Os requerimentos e comunicações previs
tos neste Capítulo poderão ser feitos pela via postal.

CAPÍTULO IV
Do Regime Fiscal

Art. 11. A microempresa fica isenta dos seguintes
tributos:

I - imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza;

U -imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguros ou relativas à títulos ou valores mobiliários;

III - imposto sobre serviços de transporte e comuni
cações;

IV - imposto sobre a extração, a circulação, a distri
buição ou consumo de minerais do País;

V - (VETADO); .
VI - contribuições ao Programa de IntegraçãO SOCIal

- PIS, sem prejuÍZo dos direitos dos empregados, .ainda
não inscritos, e ao Fundo de Investimento SOCIal 
Finsocial;

VII - taxas federais vinculadas exclusivamente ao
exercício do poder de polícia, com exceção das taxas
rodoviárias única e de controles metrol6gicos e das cein
tribuições devidas aos órgãos de fiscalização profissio
nal;

VIII - taxas e emolumentos remuneratórios do re
gistro referido no art. 6' e 7' desta Lei.

§ l' A isenção a que se refere este artigo não dis
pensa a microempresa do recolhimento da parcela rela
tiva aos tributos, a que se obriga por Lei, devidos por
terceiros.

§ 2' As taxas de emolume~to remuneratórios dos
atos subseqüentes ao registro da microemprcsa não po
derão exceder ao valor nominal de 2 (duas) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN.

§ 3' (VETADO)
Art. 12. As microempresas que deixarem de preen

cher as condições para seu enquadramento no regime
desta lei ficarão sujeitas ao pagamento dos tributos inci
dentes sobre o valor da receita que exceder o limite
fixado no art. 2' desta lei, bem como sobre os fatos
geradores que vierem a ocorrer após o fato ou situação
que tiver motivado o desenquadramento.

Art. 13. A isenção referida no art. 11 abrange a
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias, salvo as expressamente previstas nos arts.
14, 15 e 16 desta lei.

Art. 14. O cadastramento fiscal da microempresa
será feito de ofício, mediante intercomunicação entre
órgão de registro e os õrgãos cadastrais competentes.

Art. 15. A microempresa está dispensada de escri
turação (VETADO), ficando obrigada a manter arqui-
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vada a ~ocumentação relativa aos atos negociais que
praticar ou em que intervier.

Art. 16. Os documentos fiscais emitidos pelas mi
croempresas obedecerão a' modelo simplificado, apro
vado em regulamento, que servirá para todos os fins
previstos na legislação tributária:

··CAPÍTULOV
Do Regime Previdenciário

e Trabalhista

Art. 17. Ficam assegurados aos titulares e sócios
das microempresas, bem como a seus empregados, to
dos os direitos previstos 'na legislação previdenciária
e trabalhista, observado o disposto neste capítulo.

Art. 18. O Poder Executivo deverá estabelecer
procedimentos simplificados, que facilitem o cumpri
mento da legislação trabalhista e previdenciária pelas
microempresas, assim como para eliniinar exigências
burocráticas e obrigações acessórias que, mesmo pre
vistas na legislação em vigor,sejam incompatíveis com
o tratamento diferenciado e favorecido previsto nesta
lei.

Art. 19. As microempresas e seus empregados re
colherão as contribuições destinadas ao custeio da Pre
vidência Social de acordo com o previsto na legislação
específica, observado o seguinte:

I - a contribuição do empregado será calculada pelo
percentual mínimo;

H - a contribuição da microempresa para o custeio
das prestações por acidente do trabalho será igualmente
calculada pelo percentual mínimo;

III - o recolhimento das contribuições devidas pelas
microempresas poderá ser ef~tuados englobadamente',
de acordo com instruções do Ministro da Previdência
e Assistência Social.

Art. 20. As microempresas dispensadas de efetuar
.as notificações a que se refere os §§ 2' e 3' do an.
139 da Consolidação das Leis do Trabalho. .

Art. 21. O disposto no art. 18 desta lei não dispensa
a microempresa do cumprimento das seguintes obriga-
ções: . .

I - efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e
Previdência Social;

H - apresentar a Relação Anual de Informações So
ciais - RAIS;

IH - manter arquivadas os documentos comproba
tórios dos direitos e obrigações trabalhistas e previden
ciárias, espeCialmente folhas de pagamentos, recibos
de salários e remunerações, bem como comprovantes
de descontos efetuados e de recolhimento das contri
buições a que se refere o art. 19 desta' lei.

Art. 22. As microempresas estão sujeitas ao depó
sito para o fundo de Garantia do Tempo de. Serviço
-FGTS, na forma da Lei:

CAPÍTULOvr
Do Apoio Creditício

Art; 23. Às microempresas serão asseguradas con
dições especialmente favorecidas nas operações que
realizarem com instituições financeiras públicas e priva
das, inclusive bancos de desenvolvimento e entidades
oficiais de finànciamento e fomento às empresas de
pequeno porte.

Art. 24. As operações a que se refere o artigo ante
rior, de valor até 5.000 (cinco mil) ORTN, terão taxas
diferenciadas beneficiando a microempresa, enquanto
as garantias exigidas ficarão restritas à fiança e ao aval.

§ l' As operações a que se refere este artigo não
sofrerão condicionamentos na concessão ou liberação
de recursos, nem exigências de saldos médios, aprova
ção de projetos, planos de aplicação, nem comprovação
do cumprimento de obrigações, inclusive fiscais, peran
te quaisquer órgãos ou entidades da administração pú
blica.

§ 2' (VETADO).
§ 3' (VETADO).
§ 4' Ficam ressalvadas do disposto no § l' deste

artigo as atividades de.apoio técnico-gerencial, relativas
.às áreas gerencial, tecnológica, mercadológica, e finan
éeira, desde que executadas com o consentimento do
microempresário, em todas as suas etapas.

§ 5' Compete ao Conselho Monetário Nacional dis
ciplinar a aplicação do disposto neste artigo, podendo
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aumentar os limités fixados em seu capu! (VETADO);
bem como estabelecer ·as sanções aplicáveis nos casos
de descumprimento.

§ 6' (VETADO).

CAPÍTULO VH
Das Penalidades

Art. 25. Apessoa Jurídica e a firma individual que,
sem observância dos requisitos desta lei, pleitear seu
enquadramento ou se mantiver enquadrada como mi
croempresa estará sujeita às seguintes conseqüências
e penalidades:
1-cancelamento de ofício do seu registro como mi-

croempresa; . .
II -pàgamento de todos os tributos e contribuições

devidos, como se isenção alguma houvesse existido,
acrescidos de juros moratórios e· correção monetária,
contados desde a data em que tais tributos ou contri
buições deveriam ter sido pagos até a data doseu efetivo
pagamento;

IH - multa punitiva equivalente a: .
a) 200% (duzentos por cento) do valor atualizado

do tributo devido, em caso de dolo, fraude ou simulação
e, especialmente, nos casos de falsidade das declarações
ou informações prestadas, por si ou seus sócios, às auto
ridades' competentes:

b) 50% (cinqüenta por cento) do valor atualizado
do tributo devido, nos demais casos;

IV - pagamento em dobro dos encargos dos emprés
timos obtidos com base nesta lei.

Parágrafo único. Os recursos que se originarem do
pagamento referido no item IV deste artigo (VETA
DO), con~tituirãoo Fundo de Assistência a Microem
presa, a ser regulamentada e gerido pelo Ministério
da Indústria e do Comércio.

Art: 26. O titular ou sacio df! microempresa res
ponderá solidária e ilimitadamente pelas conseqüências
de àplicação do artigo anterior, ficando, assim, impe
dido de constituir nova microempresa ou participar de
outra já existente, com os favores desta lei.

·Art. 27. A falsidade das declarações prestadas para
obtenção dos benefícios desta lei caracteriza o crime
do art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do seu enqua- .
dramento em outras figuras penais cabíveis.

CAPÍTULO VIII
Da Remissão de Crédito Tributário

Art. 28. (Vetado):
Art. 29. As firmas individuais e sociedades comer

ciais e civis, identificáveis corno microempresa, segundo
estabelece este Estatuto, que.a partir de l' de janeiro
de 1981 não tenham exercido atividade econÔmica de
qualquer espécie, poderão requerer-a sua baixa·no Re
gistro competente dentro de 180 (cento e oitenta) dias
a contar da data da vigência desta Lei, independente
de prova de justificação de tributo e eontribui"ão com
a Fazenda Pública Federal.

Parágrafo único. Os benefícios de que tratam (VE
TADO) e o caput deste artigo são concedidos sem pre
juízo da aplicação do disposto no art. 25 desta lei.

CAPITULO IX
Disposições Gerais

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. .

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrários.
Brasília, 27 de novembro de 1984; 163'da Indepen

dêncla e 96' da República - JOÃO FIGUEffiEDO -
Emane Galvêas - Murilo Badaró - Delfim Netto. .

PROJETO DE LEI
:N. ~.081, de 1989

(Do Sr. Marcos Formiga)

Estabelece dormas para as microempresas-ME,
e empresas de pequeno porte·EPP, relativas ao tra·
tamento diferenciado e simplificado, nos. campos
administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista,
creditício e do desenvolvimento empresarial (artigo
179 da Consntuição Federal.)

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Economia, Indústria e Comércio; e de Fi
naoças.)

•Sábado 1•. 6281,

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Da defmição de microempresa'
. e empresa de

pequeno porte - EPP

Art. 1; Às microempresas e empresas de pequeno
porte definidas nesta Lei é assegurado tratamento jurí
dico diferenciado nos campos administrativo, fiscal,
previdenciário e creditício e estÚTIulo relativamente ao
desenvolvimento tecnológico, à formação de recursos
humanos e a sua participação no mercado.

Parágrafo único. O tratamento estabelecido nesta
Lei não exclui outros benefícios que tenham sido ou
venham a ser concedidos às microempresas e às empre,
sas de pequeno porte.

Art. 2' Consideram-se microempresas, para os fins
desta Lei, as pessoas jurídicas é as firmas individuais
que tiverem receita operacional anual igualou inferior
ao valor equivalente a 80.000 Bônus do Tesouro Nacio
nal-BTN.

Parágrafo único. Para efeito de apuração da receita
operacional anual, será considerado o .período de 1.
de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. .

Art. 3' São empresas de pequeno porte, para fins
desta Lei, aquelas que tiverem receita operacional anual
equivalente a até 10 (dez) vezes o limite estabelecido
para a microempresa.

Art..4' Os Estados e o Distrito Federalnão'pode
rão fixar parâmetros inferiores aos estabelecidos nos
arts. 2° e3' desta Lei para efeito de endraquamento
das microempresas e das empresas de pequeno porte.

.Parágrafo único. Nos Municípios, os parâmetros
não poderão ser inferiores a 50% do estabelecido nos
arts. 2° e 3' desta Lei.

Art. 5' No primeiro ano de atividade, o limite dá
recéita operacional será calculado proporcionalmente
ao número de meses decorridos entre o mês de entrada
em funcionamento da empresa e 31 de dezembro do
mesmo ano.

Art. 6' O enquadramento e desenquadramento da
empresa, firma individual ou sociedade mercantil, como
microempresa ou empresa de pequeno porte não impli
ca a denúncia ou qualquer restrição de contratos ante
riores firmados.

Art. 7' Não se inclui no regime desta Lei a empresa:
I -constituída sob a forma de. sociedade por ações;
Il - em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica,

ou ainda, pessoa física domiciliada no-iXterior;
m.':" que participe do capital de outra pessoa jurí-

dica; . ,
. IV""'; cujo titular ou sócio participe com mais de
10% (dez pôr cento) do capital de outra empr:esa, desde
que a Receita Operacional Anual Global das empresas
interligadas ultrapasse o limite fixado no art. 2' desta
Lei;

V - que. preste serviços profissionais de médico,
engenheiro, advogado, dentista, veterinário, economis
ta, contador, despachante e outros serviços que se lhes
forem.semelhantes.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apli
ca à sociedades cooperativas, inclusive de crédito. ou
com seção de crédito, sociedades de interesse econô
mico e associações para Centrais de Compras, Bolsas
de Subcontratação, Consórcios de Exportação e outras
assemelhadas ou decorrentes de incentivos fiscais e
compulsórios ou adquirida no mercado aberto de capi
tais de~de que constituídas por microempresas ou em
presas de pequeno porte ;tssim definidas por esta Lei.

CAPÍTULOIl
Do Registro;

Desenquadramento e Penalidades

Art. 8' O registro de microempresa ou de empresa
de pequeno porte, na Junta Comercial ou no Cartório
de Registro de Pessoas Juíidicas. implica a inscrição
nos órgãos próprios da Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal, independentemente de quaisquer
outras formalidades.

§ '1· A Junta Comercial ou Cartório de Pessoa Jurí
dica ao inscrever a microempresa ou a empresa de pe
queno porte, encaminhará aos órgãospróprios, de con
formidade COm a natureza da atividade a empresa, cópia
de inscrição a.que procedeu.
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§ 2" Nos Municípios em que não houver Junta Co
merciai ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica,
o registro de microempresa ou de empresa de pequeno
porte será encaminhado, através das Prefeituras Muni
cipais ou por via postal, com aviso de recepção (AR),
à Junta Comercial ou ao Cartório de Registro de Pessoa
Jurídica do Município mais próximo.

Art. C)'! Tratando-se de empresa já constituída, o
registro será realizado mediante simples comunicação,
da qual constarão:

I - nome e identificação de empresa individual ou
da pessoa jurídica;

Il- indicação do registro anterior da empresa indivi
duaI ou do arquivamento dos atos constitutivos da socie
dade;

III ~ declaração de representante legal de que o
volume da receita operacional anual da empresa não
excedeu, no ano anterior, o limite fixado nos arts. 2"
e 3' e dc que a empresa não se enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 7' desta
Lei.

§ 1,' Feito o registro, independentemente de altera
ção dos atos constitutivos, a microempresa adotará, em
seguida à sua denominação ou firma, as iniciais "ME"
e a empresa de pequeno porte as iniciais "EPP".

§ 2' O enquadramento da microempresa em em
presa de pequeno porte, decorrente do excesso da recei
ta operacional, só ocorrerá se o fato se verifícar durante
dois anos consecutivos ou três anos alternados.

§ 3" As microempresas que deixarem de preencher
as condições para seu enquadramento no regime desta
Lei, por excesso de faturamento e que ainda não forem
passíveis de enquadramento como empresas de peque
no porte, ficarão sujeitas ao pagamento de tributos inci
dentes sobre o valor da receita que exceder o limite
fixado nesta Lei, de forma progressiva, a ser estabe
lecida anualmente por ato do Poder Executivo.

Ar!. 10. A empresa que deixar de preencher os re
quisitos fixados nesta Lei para a sua continuidade como
microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
comunicar o fato ao órgão competente, no prazo de
90 (noventa) dias, contados da respectiva ocorrência.

Parágrafo único. Uma vez recebida a comunicação
o órgão competetente providenciará que dela tomem
conhecimento os demais órgãos interessados Federais,
Estaduais e Municipais.

Ar!. 11. A pessoa jurídica e a firma individual que,
sem observância dos requisitos desta Lei, pleitear seu
enquadramento ou se mantiver enquadrada como mi
croempresa ou como empresa de pequeno porte, estará
sujeita às seguintes conseqüências e penalidade:

I -pagamento de todos os tributos e contribuições
devidas pela microempresa e pela empresa dc pequeno
porte, como sc isenção alguma houvesse existido, acres
cidos de juros moratórios de 10% do valor do tributo
ou da contribuição e correção monetária, contados da
data em que tais tributos ou contribuições deveriam
ter sido pagos até a data do seu efetivo pagamento;
n - multa punitiva à microempresa e à empresa de
pequeno porte equivalente a 50% (cinqüenta por cento)
do valor atualizado do tributo devido. em caso de dolo,
fraude ou simulação e, especialmente, nos easos de falsi
dade das declarações ou informações prestadas, por
si ou seus sócios, às autoridades competentes;

UI - pagamento de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor dos empréstimos obtidos com base nesta
Lei, independente do cancelamento do incentivo de
que fora beneficiada.

Art. 12. Os requerimentos e comunicações previs
tos nesta Lei poderão ser· feitos por via postal. com
aviso de recepção (AR).

Art. 13. As firmas individuais e as sociedades co
merciais e civis~ enquadníveis como microempresas
que, a partir de 27 de novembro de 1984, mío tenham
éxercido <1tividade econômica de qualquer espécie, po
derão requerer sua baixa no Registro competente den
tro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
vigéncia de lei autorizatória, independemente de prova
de quitação de tributo e contribuição para com a Fazen
da Pública Federal.

Ar!. 14. Os Estados, o Distrito Federal e Muni
çípios considerarão a legislação federal, quanto aos cri
térios para o desenquadramento de microempresa e
de empresa de pequeno porte.
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CAPÍTULO III
Da Dispensa de

Obrigações Burocráticas

Ar!. 15. A isenção referida no art. 22 abrange a
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias, salvo as expressamente previstas nesta Lei
e as referentes a metrologia legal.

Art. 16. A microempresa está dispensada de escri
turação, ficando obrigada a manter arquivada a docu
mentação relativa aos atos negociais que praticar ou
em que intervier.

Ar!. 17. Os documentos fiscais emitidos pelas mi
croempresas obedecerão a modelo simplificado, apro
vado em regulamento, no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, que servirão para todos os fins previstos
na legislação tributária.

Ar!. 18. Fica assegurado à microempresa trata
mento administrativo favorecido, bastando declaração
firmada por seu titular ou sócio para suprir exigências
de certidões negativas, certificados de regularidade e
quitações fiscais, das obrigaçôes fiscais ou mío de que
esteja isenta nos termos desta Lei.

Ar!. 19. O Poder Executivo estabelecerá procedi
mentos simplificados que facilitem o cumprimento da
legislação trabalhista e previdenciária pelas microem
presas e pelas empresas de pequeno porte, assim como
para eliminar exigências burocráticas e obrigações aces
sórias que, mesmo prevista~ na legislação em vigor,
sejam incompatíveis com o tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Constituição Federal e legislação
subseqüente.

Art. 20. Para as microempresas fica eliminada a
exigência de prova de quitação de contribuição sindical.

CAPÍTULO IV
Do Regime Tributário

e Fiscal

Art. 21. A microempresa, assim definida nesta Lei,
ficará isenta dos seguintes tributos:

I - imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza;
lI-i~posto sobre operações de crédito, câmbio e

seguros ou relativas a títulos, ou valores mobiliários;
III'-imposto sobre serviços de transporte e comu

nicação;
IV -imposto sobre a extração, a circulação, a distri

buição c consumo de miherais no País:
V - contribuições ao Programa de Integração Socia

PIS, sem prejuízo dos direitos dos empregados ainda
não inscritos, e ao Fundo de Investimento Social 
Finsocial;

VI - taxas federais vinculadas exclusivamente ao
exercício do poder de polícia, com exceção das de con
troles metrológicos e das contribuiçôes devidas aos ôr
gãos de fiscalização profissional:

VII - imposto sobre exportação, de produtos nacio
nais ou nacionalizados:

VIII - imposto sobre produtos industrializados:
IX - outros impostos federais que venham a ser insti

tuídos.
§ 1" A isenção a que se refere este artigo não dis

pensa a microempresa do recolilimento da parcela rela
tiva aos tributos, a que se obriga por lei, devidos por
terceiros.

§ 2\' As taxas e emolume'nros remuneratórios do re
gistro dc microempresas e dos atos subseqüentes ao
registro não poderão exceder ao valor equivalente a
35 (trinta e cinco) BTN-Bônus do Tesouro Nacional.

Art. 22. A empresa de pequeno porte está sujeita
ao pagamento dos tributos mencionados no art. 21,
incisos I a IX, nas proporções abaixo, de acordo com
a faixa de faturamento anual. em Bônus do Tesouro
Nacional- BTN:

De 80.000 a 199.999 25%
De 200.000 a 399.999 50%
De 400.000 a 599.999 75%
De 600.000 a 800.000 90%
Parágrafo primeiro. A Contribuição para o PIS será

devida integralmente pela empresa de pequeno porte.
Parágafo segundo. A empresa de pequeno porte

está isenta da contribuição para o Finsocial.
Art. 23. Os Estados não imporão restriçôes às mi

croempresas e às empresas de pequeno porte no tocante
a operações mercantis interestaduais.
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Art. 24. O regime de substituição tributária fica li
mitado ao 10 (dez) produtos, observada a regionali
zação, por proposta do Poder Executivo, e aprovada
pelo Poder Legislativo. . _ .

Ar!. 25. Será estabelecida a eqUlparaçao da legisla
ção Estadual e Municipal à Federal, relativamente à
cobrança de impostos e acréscimos legais, quando o
valor das operações exceder aos limites legais.

Ar!. 26. Serão criados pelos organismos de fomen
to ao desenvolvimento regional, mecanismos especiais
de modo a estcnder às microempresas e às empresas
de pequeno porte os benefícios dos incentivos e isenções
fiscais das regiões em que estejam instaladas.

Ar!. 27. A criação de taxas que venham a incidir
sobre as microempresas deverão obrigatoriamente ter
a aprovação do Poder Legislativo.

Ar!. 28. O alvará de funcionamento da microem
presa será pago uma única vez, quando da Constituição
da mesa.

Art. 29. Às Centrais de Compras de microempre
sas, nas operações realizadas com microempresas, são
estendidas as isenções dos tributos e obrigações previs
tos nesta lei.

Art. 30. É facultada às microempresas, para efeito
de fiscalização federal, estadual e municipal, a escritu
ração fiscal e contábil. sendo, entretanto, obrigatória
a guarda por cinco anos dos documentos relativos ao
movimento comercial.

Art. 31. Não são passíveis de tributação os encar
gos financeiros decorrenes do acréscimo nas vendas e
prazo.

CAPÍTULO V
Do Regime Previdenciário

e Trabalhista

Ar!. 32. As microempresas, as empresas de peque
no porte e os seus empregados, recolhcrão as contri
buiçôes destinadas ao custeio da seguridade social con
forme o previsto na legislação específica, observando
o seguinte:

I - a contribuição do empregado para a Previdência
Social será feita em documento simplificado e calculado
pelo percentual mínimo, sendo recolhida através da re
de banc~irja:

II - o recolhimento das contribuições previdenciá
rias das microempresas e das empresas de pequeno por
te será feito em documento simplificado, pelo valor
apurado decorrente da aplicação de percentual sobre
a receita operacional mensal~

UI - a contribuição da microempresa para o custeio
das prestações por acidente de trabalho será calculada
pelo percentual mínimo;

IV - o recolhimento das contribuições devidas pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte po
derá ser efetuado englobadamente, de acordo com ins
truçôes do Poder Executivo;

V - unificação das datas e guias de recolhimento dos
encargos sociais das microempresas e empresas de pe
queno porte.

Ar!. 33. A fiscalização trabalhista e previdenciária,
no que se refere à microempresa e ú empresa de peque
no porte, terá caráter eminentemente educativo e orien
tador, só sendo aplicável a multa na reicindiência espe
cífica.

Art. 34. As microempresas ficam dispensadas de
efetuar as notificações a que se referem as §§ 2' e 3'
do art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 35. O tratamento diferenciado conferido por
esta lei às microempresas e às empresas de pequeno
porte não as isenta do cumprimento das seguintes obri

.gaçães.
I - efetuar as anotações na Carteira de Trabalho;
11 - apresentar a Relação Anual de Informações So

ciais:
III - manter arquivados os documentos comproba

tórios dos diréitos e obrig<Íções trabalhistas e de seguri
dade social, especialmente folhas de pagamento, reci
bos de salários e rcmuneraçôes, bem como compro
vantes de descontos efetuados e de recolhimento das
contrib.uiçôes a que se refere o ar!. 32 desta lei.

Art. 36. As microempresas e empresas de pequeno
porte estão sujeitas ao depósito para o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviços, na forma da lei.
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Art. 37. Fica assegurada às entidades representa
tivas dos microempresários e empresários de pequeno
porte a indicação de representante classista nas Juntas
de Çonciliaçãoe Julgamento da Justiça do Trabalho.

Art. 38. O Poder Executivo estabelecerá procedi
mento simplificado para a contratação de menores, pe
las microempresas e empresas de pequeno porte, oriun
dos das Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor
(Febem), na condição de aprendizes,

Art. 39. São mantidos os procedimentos previden
ciários estabelecidos nos arts. 17, 18, 19 e 21 da Lei
n' 7.256, de 27 de novembro de 1984.

Art. 40.. Nos casos de perícia para avaliação das
condições de insalubridade em microempresas e em em
presas de pequeno porte, os custos da perícia e outras
taxas serão. de responsabilidade do Ministério·do Tra-
balho. . ..

CAPÍTULO VI
Do Apoio Credilfcio

Art. 41. Fica criado o Fundo de Financiamentó à
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Fumepp)
destinado a prover recursos para o apoio' ao capital
de giro e de investimento fixo das microempresas 'e
das empresas de' pequeno porte. .' .

Art. 42. Constituem receitas do Fumepp:
I -0,25% (vinte e cinco centésimos pOTcentordo

faturamento anual das microempresas;
li-0,50 (ciuqüenta centésimos por cento) dofatura

mento anual das empresas de pequeno porte;
III - dotações orçamentárias da União, dos Estados

e Municípios;
IV - multas impostas em decorrência da descumpri-

mento desta lei;
V -dotações;
VI - rettlrno de suas aplicações;
VII - receitas eventuais.
Art. 43. O Fumepp será gerido por um Conselho

Dietãr a ser criado no Ministério do Desenvolvimento
dá Indústria.e do Comércio, com a seguinte composição:

I - um representante do Ministério do Desenvolvi-
mento da Indústria e do Comércio; .
li- um representante do Ministério da Fazenda;
UI '-- um representante da Secretaria de Planejamen

to e Coordenação da Presidência da República; .
IV - um representante do Centro Brasileim de

Apoio a Pequena e Média Empresa (Cebrae); -
V - três represimtant~s das microempresas;
VI - dois representantes das empresas de pequeno

porte. . . .

Art. 44. Os empréstimos e financiamentos do Fu
mepp estão sujeitos a encargos financeiros, graduados
de acordo como o porte da empresa e com a região
geográfica, como segue: .

I - empresas de pequeno porte; .
a) das Regiões Sul e Sudeste: •
l-juros de 12% (doze por cento) ao ano; .
2 - correção monetária correspondente a 80 (oitenta

por cento) da variação mensal do IPC;
b) das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste:
1-;- juros de 8% (oito por cento) ao ano;
2 - correção monetária correspondente a 60% (ses-

senta por cento) da variação. mensal do IPC;
II - microempresas;
a) das Regiões Sul e Sudeste:
1- juros de 7% (sete por cento) ao ano;
2 - corr.eção monetáriacorrespondente a 50% (cin-

qüenta por cento) da variação mensal do IPC;.
b) das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste:
1"- juros de 6% (seis por cento) ao ano;
2.- correção ".l0netária correspondente a 40% (qua

renta por cento) da variação mensal do IPC.
Parágrafo único. Às cooperativas, sociedades de in

te~esse econômico e outras associações constituídas por
mIcroempresas de pequeno porte terão os mesmos en
cargos financeiros estabelecidos no caput deste artigo,
e de acordo com o seu enquadramento nos incisos Ioorr . '

Art. 45. Os recursos finaIlcéiros para atendhnento
aos pedidos de empréstimose financiamentos libérados
átravés do Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e
Média Empresa (Cebrae), a que cabe, por si ou por
seus agentes :,staduais, proceder à análise dos pedidos,
qu~ aos segumtes aspectos:.
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I - capacidade de pagamento da microempresa ou
empresa de pequeno porte; .

H - perspectiva de retorno do investimento;
IH ~vida útil do bem a ser adquirido, que não pode

ser inferior a uma vez e meio o·prazo de financiamento;
IV - garantias oferecidas pelo beneficiário, que de

vem estar vinculadas à capàcidade de pagamento e às
operações mercantis da microempresa ou empresa de
pequeno porte.'

Parágrafo único. Os prazos definanciamento para
investimento fixo não poderão superar 10 (dez) anos.
Os prazos para financiamento .de capitaI de giro serão
estabelecidos em regulamento do Conselho Diretor do
Fumepp; observadas as nomias iegais compatíveis.

Art. 46. As disposições desta Lei aplicam-se àscoo
perativas, sodedades de interesse econômico e outras
associações desde que constituídas por microempresas
e empresas de' pequeno porte assim definias por essa
L~ ..

Art. 47. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no' que couber, no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias. .

Ar!. 48: Esta lei entra em ~igor na data de sua
publicação. . '

Art. 49. Revogam:se as disposições em contrário.

Justificação·. ~

Este projeto de lei consubstancia proyidência no sen
tido de regul~mento às disposições constitucionais do
art. 179, que prescrevem in verbis:

"Art. 179. A Uniãó, os Estados, o Distrito Fé
deral e OsMunicípios dispensarão às microempre
sas e às empresa~ de pequeno porte, assim definidas
em· lei, tratamento jurídico diferenciado, visando
a incentivá-las pela simplificação de suas obriga
ções administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias,· ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei."

Da simples leitura <;lo texto supratranscrito sobr~ssai
o reconhecimento da: importância do papel desempe
nhado pelas microempresas e pelas empresas de peque
no porte no nosso contexto sódo-econômico.

Com efeito, a adoção de processos tecnológicos relati
vamente simples, que privilegiam a absorção de mão
de-obra, faz com que essas unidades produtivas se carac
terizem como multiplica~oras de emprego e de renda.
Esse aspecto resulta de relevância exponencial, quando
se te~ em contaque os incentivos à utilização de tecno
logia da alta sofisticação pelas grandes unidades produ
tivas gera insuficiente absorção de mão-de,obra no mer
cado de trabalho, em face do contingente populacional
que ocorre a esse mesmo mercado.

A evolução ,tecnológica tem colocado ao alcance das
grandes indústrias processos produtivos cadavez mais
sofisticados em que a máquina substitui com sucesso
o trabalho humano, a exemplo da "robotização", sinali-'
zaudo para a necessidade de se criarem alternativas
para o emprego da mão-de-obra, que cpnstitui fator
abundante em nossa economia.

Em face dessa constatação, entendemos·que as varia
das formas de incentivos que pretendemos, sejam confe
ridas às microempresas e empresas de pequeno porte,
constituem passo importante para o balizamento de uma
real política, de emprego. Também, a instituição de tais
incentivos implica emergir e impulsionar o crescimento
da, economia nacional através d~ cadeia emprego ...,.
renda - Consumo - investimento, além de reduzir
tensões sociais, mediante a incorporação de imensa
massa de trabalhadores aos frutos desse processo.

Vale observar, neste passo, que os incentivos a-qui
propostos ·constituem, em larga escala, reproduções
atualizadas daqueles previstos na Lei n' 7.256 de 27
de novembro de 1984 - Estatuto das. Microe;'presas
- aos quais foram agregados outros que a experiência
recomenda sejam instituídos; para0 completo atingi
menta dos objetivos que se tem em foco.

Cumpre-nos o dever de esclarecer que este projeto
de lei resulta de' contribuição oferecidll p~lo Centr&'
Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa 
Cebrae, e reflete as reividicações das empresas em cau
sa, manifestadas em Encontro Nacional, realizada em
març,o de 1988, em Natal-RN.'

Pela relevància da matéria e pelo urgente e evidente,
interesse econômico e socialnela contida,"esperamos'

Sábado 19 6283

o apoio dos Senbores Parlamentares e Lideranças Parti
darias para a aprovação deste projeto em prol das mi
croempresas e empresas de pequeno porte.

Sala.das Sessões, 28-6-89, M:ums Formiga.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 5.452
DE l' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO H
Dâs Normas Gerais de

Tutela do Trabalbo

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

SEÇÃO III
Das Férias Coletivas

Art. 139. Poderão s~r concedidas férias coletivas
a todos os empregados de uma empresa ou determi
nados estabelecimentos ou setores da empresa.

§ ~' As férias poderão sergozadas em dois períodos
anuaiS, desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez)
dias corridos.

§ 2' ·~ara. os fins do parágrafo anterior, o empre
gador comumcará ao órgão local do Ministério do Tra
balho com a antecedencia mínima de 15 (quinze) dias,
as datas de início e fim das férias, precisando quais
os estabeleCimentos ou setores abraugidos pela medida.

, 3'" Em igual prazo o empregador enviará cópia da
aludida comunicação aos sindicatos representativos da
respectiva categoria profissional, e providenciará a afi
xação dea viso nos locais de trabalho.
........................................................................
..........................................................................

LEI N' 7.256,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984

Estabelece normas integrantes do Estatnto da Mi
croempresa, relativas ao tratamento diferenciado,
simplificado, e favorecido, nos campos administra·
tivo, tributário, previdenciário, trabalhista, credi;
ticio e de desenvolvimento empresarial.

CAPÍTULO V
Do Regime Previdenciário

e Trabalhista

Art. 17. Ficam assegurados aos 'titulares e sócios
das microempresas, bem como a seus empregados, to
dos os direito's previstos na legislação previdenciária
e trabalhista, observado o disposto neste capítulo.

Art. 18. O Poder Executivo deverá estabelecer
procedimentos simplific'ados, que facilitem o cumpri
mento da legislação trabalhista e previdenciária pelas
microempresas, assim como para eliminar exigências
burocráticas e obrigações acessórias que, mesmo pre
vistas na legislação em vigor, sejam incompatíveis com
o' tramento diferenciado e favorecido previsto nesta lei.

Ar,L 19. As microempresas e seus empregados re
colherão as contribuições destinadas ao custeio da Pre
vidência Social de acordo com o previsto na legislação
específica, observado o seguinte:

I,..., a contribuição do empregado será calculada pelo
percentual mínimo; •

II - li contribuição da microempresa para o custeio
das prestáções por acidente do trabalho será igualmente
calculada pelo percentual mínimo;
, IH - o recolbimento das contribuições devidas pelas
microempresas poderá Ser efetuado englobadamente,
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de acordo com instruções do Ministro da Previdência
e Assistência Social.

Art. 21. O disposto no art. 18 desta lei não dispensa
a microempresa do cumprimento das seguintes obriga
ções:

I - efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e
Previdência Social;

II - apresentar a Relação Anual de Informações So
ciais - RAIS;

lU - manter arquivados os documentos comproba
tórios dos direitos e obrigações trabalhistas e previden
ciárias, especialmente folhas de pagamentos, recibos
de salários e remunerações, bem como comprovantes
de descontos efetuados e de recolhimento das contri
buições a que se refere o art. 19 desta lei.

PROJETO DE LEI
N° 3.092, de 1989
(Do Senado Federal)

Altera a Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Dê-se ao art. 30 da Lei n' 6.015, de 31 de

dezembro de 1973, a seguinte redação:
"Art. 30. Das pessoas reconhecidamente pobres,

à vista de atestado da autoridade competente, não será
cobrado emolumento pelo registro civil e respectiva cer
tidão.

§ 1" Aos Estados. em sua organização judiciária,
caberá definir a autoridade a que se refere este artigo
e a forma de obtenção do atestado, que também é isento
de emolumentos. .

§ 2" Considera-se reconhecidamente pobre:
a) quem comprove perceber remuneração igualou

inferior a dois salários mínimos.
b) quem, comprovando perceber remuneração entre

dois c cinco salários mínimos, provar ser arrimo de
família constituída de quatro ou mais membros econo
micamente dependentes.

§ 3'" A comprovação a que se refere a alínea a do
parágrafo anterior poderá ser feita, perante o cartório
de registro. com a apresentação da carteira de trabalho
ou documento que contenha anotações sobre o valor
do salário.

§ 4" Aplicam-se. no que couber, as penalidades,
respectivas dispensas e os procedimentos previstos no
Capítulo IH do Título II desta lei."

Art. 2'.' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 3 de julho de 1989. - Senador Nel

son Cal'l1eiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 6.015,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os registros públicos e dá outras'
providências.

TÍT\JLO II
Do Registro Civil de Pessoas Natnrais

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

i c
Art. 30. Das pessoas comprovadamente pobres, li

vista de atestado da antmidade competente, não será
cobrado emolumento pelo registro civil e respectiva cer
tidão.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

CAPÍTULO 1II
Das Penalidades

Art. 46. As declarações de nascimento feitas após
o decurso do prazo legal somente serão registradas me
diante despacho do juiz competente do lugar da residên
cia do interessado e recolhimento de multa correspon
dente a l/lO do salário mínimo da região.

§ 10 Será dispensado o despacho do juiz, se o regis
trando tiver menos de doze anos de idade. .

§ 2' Será dispensada de pagamento de multa a parte
pobre (art. 30).

§ 3' O juiz somente deverá exigir justificação ou
outra prova suficiente se suspeitar da falsidade da decla
ração.

§ 4" Os assentos de que trata este artigo serão lavra
dos no cartório do lugar da residência do interessado.
No mesmo cartório serão arquivadas as petições com
os despachos que mandarem lavrá-los.

§ 5' Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá
lavrar o assento dentro e cinco dias, sob pena de pagar
multa correspondente a um salário mínimo da região.

Art. 47. Se o oficial do registro civil recusar fazer
ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação,
bem como o fornecimento de certidão, as partes preju
dicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a
qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de cinco dias.

§ I" Se for injusta a recusa ou injustificada a demo
ra, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor
ao oficial multa de um a dez salários mínimos da região,
ordenando que, no prazo improrrogávcl de vinte e qua
tro horas, seja feito o registro, a averbação, a anotação
ou fornecida certidão, sob pena de prisão de cinco a
vinte dias.

§ 2' Os pedidos de certidão feitos por via postal,
telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente aten
didos pelo oficial do registro civil, satisfeitos os emolu
mentos devidos, sob as penas previstas no parágrafo
anterior.

Art. 48. Os juízes farão correição e fiscalização nos
livros de registro, conforme as normas da organização
judiciária.

Art. 49. Os oficiais do registro civil remeterão à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica, dentro dos primeiros oito dias dos meses de janei
ro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos
nascimentos. casamentos e óbitos ocorridos no trimes
tre anterior.

§ 1" A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística fornecerá mapas para a execução do dispos
to neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do regis
tro que façam as correções que forem necessárias. .

§ 2' Os oficiais que, no prazo legal, não remeterem
os mapas, incorreção na multa de um a cinco salários
mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa
da União, sem prejuízo da ação penal que no caso
couber.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N'7/89

Altera a Lei n' 6.015, de 31 dc dezembro de 1973,
que dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências.

Apresentado pelo Senador Ruy Bacelar.
Lido no expediente da Sessão de 17-2-89 e publicado

no DCN (Seção Il) de 18-2-89.
Distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania. ,
Em 15-5-89, é votado o Requerimento n" 219/89, do

Senador Jutahy Magalhães, solicitando a inclusão em
Ordem do Dia do PLS n" 7/89.
_ Em 16-5-89, é aprovado o Requerimento n' 219/89.

E votado em turno único o Requerimento n' 270/89
do Senador Edison Lobão.

Em 17-5-89, é aprovado o Requerimento n' 270/89,
lido em sessão anterior, a matéria tramitará em conjun
to com o PLS n" 46189.

Em 21-6-89, é aprovado o substitutivo, ficando preju
dicado o projeto e o PLS n" 46/89, que com ele tramita
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em conju-nto. É aprovado na Comissão o parecer do
Relator, oferecendo a redação do vencido para o turno
suplementar do substitutivo ao projeto.

Em 23-6-89 é lido o Parecer n" 104/89, da Comissão
Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno
suplementar do projeto.

Em 29-6-89, o substitutivo é dado como definitiva
mente adotado, nos termos do art. 284 do Regimento
Interno.

À Câmara dos Deputados com o Ofício SM-n" 397,
de 3-7-89.

SMIN'397

A Sua ExceÍência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário, .
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, nos termos do art. 65, da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n' 7, de 1989, constante dos autógrafos
juntos, que "altera a Lei nO 6.015, de 31.de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá
outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de
Sousa, Primeiro Secretário, em exerCÍcio.

PROJETO DE LEI
N9 3.094, de 1989

(Do Sr. Renato Johnsson)

Autoriza, nos casos que especifica, a concessão
de incentivos llScais à capitalização de empresas,
à abertura de capital ou sua elevação e dá outras
providêucias.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Economia, Indústria e Comércio; cde Fi
nanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As pessoas jurídicas quc se comprometam

a promover a expansão de suas atividades medianle
projeto de reorgauização de saneamento financeiro e
de modernização, através de fusão, de cisão. de incorpo
ração, de consórcio, de abertura de capital ou de sua
elevação, poderão reavaliar os bens integrantes do ativo
imobilizado necessários a sua atividade. acima dos limi
tes de correção monetária até o valor de mercado. cujo
valor (mais valia) não se sujeitará ao recolhimento do
Imposto sobre a Renda. •

Parágrafo único. Os bens imóveis e as participações
societárias, exceto as decorrentes de incentivos fiscais,
não necessárias às atividades específicas das empresas,
existentes na data de encerramento do balanço do exer
cício imediatamente anterior ao da publicação desta
lei. também poderão ser objeto do incentivo a que se
refere este artigo, devendo o resultado apurado, na
alienação, ser aplicado, a medida da sua realização,
na subscrição de aumento de capital.

Art. 2' As pessoas físicas, para fins de aumento
de capital, em pessoas jurídicas abrangidas pelos incen
tivos fiscais desta lei, poderão integralizar a subscrição
de quotas de capital ou ações com bens necessários
a atividade específica da empresa com seus valores ava
liados até o preço de mereado, ou com o produto da
venda de imÓveis, móveis e participações societárias,
ficando dispensados do recolhimento do Imposto sobre
a Renda sobre a diferença entre o valor informado em
sua declaração de bens ou da compra e o valor da inte
gralização.

Art. 30 As pessoas jurídicas interessadas na obten
ção dos incentivos previstos nesta lei, providenciarão
a elaboração de projeto do qual farão parte o laudo
de avaliação dos bens, elaborados nos termos do art.
8' da Lei nO 6.404. de 15 de dezembro de 1976; a justifi
cativa informando dos objetivos G'le enquadrem em
condição prevista ao art. 1', bem como do prazo da
sua implementação.

Parágrafo único. Uma via do projeto deverá ser
protocolada no órgão da Secretaria da Receita Federal
do domicilio da pessoa jurídica interessada, a qual terá
o prazo de 90 (noventa) dias para sua aprovação, consi-
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derando-se aprovado o pedido ao final deste prazo,
se não houver pronunciamento do órgão fazendário.

Art. 4' O acréscimo do valor resultante da reava
liação será utilizado, obrigatoriamente, para aumento
de capital dentro de 180 (cento e oitenta) dias após
o protocolo do projeto, vedada a compensação de prec
juízos.

§ l' O aumento de capital de que trata este artigo
não sofrerá tributação na pessoa jurídica beneficiária
e a isenção se 'estenderá aos seus acionistas ou quotistas,
pessoas físicas ou jurídicas.

§ 2' A redução de capital, ou a extinção da pessoa
• jurídica nos 5 anos subseqüentes, sujeitará a pessoa
jurídica, beneficiária do incentivo, a recolhero imposto

,de ~enda sobre a parcela incorporada ao capital social,
, J1roporcionalmente à redução.
, § 3' Se no prazo previsto no parágrafo anterior hou-

, ,ver alienação, de parte dos sócios, das ações ou quotas
de capital recebidas'com isenção dá pessoa jurídica be
neficiária dll incentivo, o produto da venda será inteira
'mente tributado devendo o imposto ser pago no mês
subseqüente ao da alienação, no caso de pessoas físicas,
e incluído no resultado do exercício no caso de pessoas
'jurídicas tributadas com base no lucro real. Nestes casos
também a pessoa jurídica beneficiária do incentivo de
verá ofer~cer à tributação parcela proporcional, confor
me previsto no § 2', deste artigo, das ,ações ou quotas
alienadas. '

§ 4' Os valores previstos nos parágrafos anteriores,
para efeito de tributação, serão corrigidos monetaria
mente nos termos da legislação vigente.

Art. 5' A reavaliação 'procedida será incorporada
ao custo dos bens reavaliados, para todos os efeitos
tributários, inclusive para fins de depreciação, amorti
.zação de exaustão e para fins de determinação do custo
'na baixa ou alienação dos mesmos,

Parágrafo único. O Secretário da Receita Federal
baixará os atos necessários normatizando o registro con
tábil da reavaliação e os controles da depreciação, amor
tização ou exaustão.

Art. 6' !"ventuais prejuízos ocorridos na alienação
ou baixa de bens reavaliados, na forma desta lei, anteS
do final do prazo de vida útil estimado no laudo previsto
no art. 3' desta lei, deverão ser adicionados ao lucro

.real tributfivel, exceto nos casos comprovados de baixa
por obsolescência, hipótese em que o bem baixado será
substituído por um de tecnologia mais avançada.

Parágrafo único. Os prejuízos a que se refere este
artigo estão limitados a parcela que ultrapasse o 'valor
original corrigido monetariamente nos termos da legis-
lação vigente. •

Art. 7' O não cumprimento dos objetivos propos
tos no projeto, previsto no caput, do art. 3\', implicará
na perda automática dos benefícios e na obrigação de
recolher o Imposto sobre a Renda suspenso, com juros
e correção monetária.
. Art. 8' O valor resultante da reavaliação, na forma
prevista nesta lei, não importará em modificações no
valor em moeda estrangeira registrado pelo Banco Cen
tral do Brasil, como investimento ou reinvestimento
de pessoas residentes ou domiciliadas no exterior. '

Art. 9' O regime especial tratado nesta lei terá vi
gência até 31 de dezembro de 1996, podendo o mesmo"
ser prorrogado..

Art. 10. Esta lei entrará "m vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. - Deputado"
Renato Johnsson.

Justificação

1. Esgotado Ociclo de substituição de ,importações,
'que marcou por longo a economia brasileira, o País
passou a enfrentar um novo desafio,' que se consubs-·

,tanciou numa nova etapa de desenvolvimento, baseada,
'na ampliação do mercado interno e na rápida expansão
'das exportações. Esse novo ciclo encontra-se em fase'
'crítica, diante do montante quase impagável' da dívida
pública interna e externa, da inflação e da redução do
crescimento econômico como resultância das medidas
ímplementadas para conter a inflaçã~ e déficit público.

2. Bancos oficiais, que tinham no contexto da poli
tica governamental um relevante papel indutor do de
senvolvimento econômico, passaram a restringir os fi

,nanciamentos às empresas privadas, diante das dificul
dades conjunturáis. Todavia, em que pese à crise econô-
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mica e social por que passamos e a despeito dos proble
mas e das incertezas dós tempos em que vivemos, é
enorme a potencialidade do desenvolvimento brasilei
ro, sobretudo incentivando-se os empreendimentos pri
vados.

3. O futuro do Brasil encontra-se na industrializa
çãO,'> no aproveitamento dos seus recursos naturais e
na sua integração com o resto do mundo. Para tanto,
existem setores com grande potencial de expansão de
suas atividades, absorvendo e vendendo tecnologia,
produzindo para exportar, mas precisando modernizar
se, para o que necessitam de grande aporte de capital
ou de incentivos fiscais que favoreçam a reaplicação
de recursos normalmente absorvidos pelo imposto de
renda, mesmo quando se trata da reavaliação do ativo.

4. Acresce ressaltar que, a década de oitenta, se
caracterizou por um profundo processo de estagnação
econômica, combinado'com elevadas taxas inflacioná
rias,'que alteram significativamente o valor relativo dos
atívos reais .dos agente econômicos..

5. Ino.bstante o mecanismo da correção monetária,
o ajuste de valor desses ativos não acompahou a sua
evolução vis-à-vis o nível de preços de mercado, nem,
tampouco a extinta OTN (usualmente o parâmetro pata
atualização monetária) manteve paridade com o dólar,
'moeda forte e padrã(') de referência no mercado interna-
cional. '

6. O sistema de incentivos estaria representado pela
suspensão do recolhimento do imposto sobre a ú:rida'
da pessoa física e jurídica, incidente sobre o acréscimo
do valor de reavaliação dos bens integrantes do ativo
permanente, desde que necessárias ao desenvolvimento
de suas atividades específicas. O acréscimo de valor
derivado da reavaliação seria obrigatoriamente utili
zado para aumento de capital, vedada' a compensação
de prejúízqs por quanto frustraria o objetivo básico
do incentivo.

7. Não se trata de sistema singular e inédito, eis
que já praticado na década de setenta (Decreto Lei
n' 1.346174) ..

8. O incentivo abrangeria as empresas que se dispu
sessem a abrir seu capital ou elevá-lo, utilizando a capta
ção de recursos, no saneamento, expansão ou moder-
nização de sua atividade. Renato Johnsson, Depu-
tado Federa!.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
, PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

SOCIEADES AN6NIMAS (POR AÇÕES)

LEI N' 6.404,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre ,as sociedades por ações.

CAPÍTULO II
Capital Social

SEÇÃO II
FORMA.ÇÃO

Dinheiros e Bens

Art. 8' A avaliação dos bens será feita por 3 (três)
peritos ou por empresa especializada, nomeados em

,asembléia geral dos subscritores, convocada pela im
prensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se
em primeiÍa convocação com a presença de,s1J.bscrítores
que representem metade, pelo menos, do capital social,
e em seguinda convocação com qualquer número.

...........................................,', :.,.~ .

DECRETO-LEI N' 1.346,
DE 25 DE SETEMBRO DE 1974

Altera o sistema de estimulos às fusões e incorpo
rações de empresas e dá outras providências;

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item n, da Constituição, de
creta:

Sábado l' 6285

Art. l' As pessoas jurídicas, para fins de fusão, in
corporação ou outras formas de combinação ou associa
ção de empresas, consideradas de interesse para a eco
nomia nacional, poderão reavaliar os bens integrantes
do ativo imobilizado acima dos limites de correção mô~
netária, até o valor de mercado, independentemente
do recolhidomento do Imposto de Renda incidente so
breo acréscimo de valor, decorrente da reavaliação,
observado o que estabelece este Decreto-lei.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, conside
ram-se de interesse para a economia nacional os proje
tos de fusão, incorporação ou associação de empresas,
cujos objetivos se enquadrem, isolada ou cumulativa
mente, nas diretrizes a serem estabelecidas eni decreto
por proposta da Comissão de Fusão e Incorporação
de Empresas - COFIE.

Art. 2' A suspensão de recolhimento do Imposto
de Renda a que se refere o artigo l' deste decreto-lei
será convertida em isenção, uma vez cumpridos os obje-,'
tivos econômico-financeiros constantes no projeto apro
vado pelo Ministro da Fazenda, rio prazo de 3 (três)
anos, a contar da data de sua aprovação.

§ l' A critério da 'Comissão de Fusão e Incorpo
ráção de Empresas - COFIE, de que trata o artigo
3' deste decreto,lei, poderá ser prorrogado o prazo aci
ma, sendo que a falta de pronuciamento desta Comis
são, decorridos 60 (sessenta) dias ap6s o referido prazo,
implicará em recolhimento automático do cumprimento
dos objetivos propostos no projeto.

§ 2' Para os efeitos dos benefícios fiscais previstos
neste decreto-lei, somente será permitida uma única
reavaliação do ativo imobilizado, sem embargo de ficar
facultado à mesma pessoa jurídica participar de mais
de uma operação a que se refere o artigo l' deste decre
to-lei.

Art. 3' Fica mantida, junto ao Ministério da Fazen
da, a Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas
- COFIE com a finalidade de apreciar os projetos
que visem os benefícios previstos neste decreto-lei, sub
metendo-os, mediante parecer, à aprovação do Ministro
da Fazenda.

§ l' Compete à COFIE, além das atribuições que
lhe forem cometidas por ato do Ministro' da Fazenda.
declarar os novos valores do ativo imobilizado para
os efeitos dos benf<fícios fiscais de que trata este decre
to-lei.

§ 2' A COFIE estabelecerá sistema de cbntrole e
acompanhamento com a finalidade de verificar a ade
quada utilização dos benefícios fiscais concedidos e a
obtenção dos resultados previstos no projeto aprovado,
ficando os benefíciários obrigados a prestar a esta Co
missão os .esclarecimento que se fizerem necessários
a essa finalidade.

§ 3' A Comissão a que se refere este artigo poderá.
contratar 6rgão técnico especializado para que se pro
muncie sobre a reavaliação de que trata o artigo l'
deste decreto-lei.

Art.,4' , A COFIE será composta de 5(cinco) mem
bros:

a) Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, na
qualidade,de Presidente;

b) um representante da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República;

c) um representante do Ministério da Indústria e do
Comércio;

d) um representante da Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda;

e) um representante do Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral do Ministério

dá Fazenda, através dos seus órgãos, promoverá os ser
,viçis necessários ao pleno desempenho das atividades
da COFIE.

Art. 5' O não cumprimento dos objetivos propos
tos no projetos aprovado implicarã na obrigação de
recolher o Imposto de Renda suspenso, com juros e
correção monetária, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
a partir da sua constatação.
.,-Parágrado único. Os objetivos do projeto poderão
sofrer alteraçôes, a pedido das empresas interessadas,
desde que aprovadas pela COFIE e ratificadas pelo
Minsitro da Fazenda.

Art. 6' O acréscimo de valor resultante da -reava
liação efetuada na forma do artigo l' será utilizado,
obrigatoriamente, para aumento de capital, dentro de,
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Obs: ETF : Escola Técnica Federal
CEFET : Centro Federal de Educação Tecnológica

Quantitativo Quantitativo
por unidade para 8 Uned

Nível Superior 25 200
Nível lIédiO 52 416
Nive1 ApoiO 35 28n

Total Geral 112 898

MINISTÉRIO DA EDUCACÃO
SECRETARIA OE ENSIMl OE 2º GRAU

ANEXO II - TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Unidades descentral izar:fas Vinculação
de ens ino técni co

- CEFET/M6
- ETF/PR
- ETF/AI.I
- ETF/MA

60
60
25
48
29
20
89
35

366

Ouant itat ivo

UNEO de Leopo Idina
Ut~ED dD Mediimeira
UNED de Manaus
UNEO de Imperatriz

Art. 4' Este Decreto-lei entrará em vigor da data
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Brasília. 25 de setembro de 1974; 153' da Indepen
dência e 66' da República. - ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique Simonsen.

PROJETO DE LEI
n' 3.106, de 1989

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N" 310/89

Dispõe sobre a criação de empregos nas Escolas
Técnicas Federais e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Educação, Cultura. Esporte e Turismo;
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam criados, na forma dos Anexos I, II

e lU desta lei, 366 (trezentos e sessenta e seis) empregos
de Professor da Carreira de Magistério de 1" e 2" Graus
c 896 (oitocentos e noventa e seis) empregos técnico-ad
ministrativos, nas Escolas Técnicas Federais. visando
atender às suas respectivas unidades descentralizadas:
Uned dc Cubatão-SP. Uned de Petrolina-PE. Uded
de Jataí-GO. Uned de São José-Se. Uncd dc Lco
poldina-MG. Uned de Impetatriz-MA. Uned de Me
dianeira-PR e Uned de Manaus-AM.

Art. 2" As despesas decorrentes da aplicação desta
lei ocorrerão por conta dos recursos orçamentários dcs
tinados às instituições de ensino. constantes do anexo
desta lei.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data dc sua publi
cação.

Brasília,

ETF/SP
ETF/PE
ETF/GD
ETF/SC
CEFET/MG
ETF/MA
CEFET/PR
ETF/AM

- Vincu fação
- ETF/SP
- ETF/PE
- ETF/GO
- ETF/SC

Total Geral

I - Cubatão - SP
2 - Petrol lna - PE
3 - Jataí - GO
4 - São José - SC
5 - Leopoldina - MG
6 - lmpel"atriz - MA
1 - Medianeira - PR
8 - Manaus - AM

Obs; Un idades
UNED de Cubatâo
UNED de Pet 1"01 i na
UNED de Jata i
UNEO de São José

MIN ISTÉR !O DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSINO DE 2° GRAU

ANEXO I - DOCENTE

DECRETO-LEI N" 1.347,
DE 25 DE SETEMBRO DE 1974

Cancela penalidades e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o item li do art. 55 da Constituição.
decreta:

Art. l' Ficam canceladas as penalidades c juros de
mora decorrentes de processos fiscais relativos à falta
de pagamento do imposto sobre Produtos Industria
lizados devido nas saídas dos respectivos estabelecimen
tos industriais ou equiparados, no período de 1970 até
a data da publicação destc decreto-lei, qualquer que
seja a fase de cobrança, de produtos da chamada "cerâ
mica vermelha", a quc se referem afi posições
69.04.00.00,69.05.00.00 e 69.06.00.00 da Tabela anexa
ao Decreto n' 73.340, de 19 de dezembro de 1973.

Parágrafo único. Não se apuram as disposições deste
artigo aos casos de não recolhimento do imposto lança
do e cobrado do adquirente.

Art. 2' Não serão exigidos multas e juros mora
tórios relativos aos débitos fiscais confessados esponta
neamentc. até sesscnta dias da publicação deste decre
to-lei. quanto aos produtos de que trata o artigo I".

Art. 3" Os débitos a que se referem o caput do
artigo l' e o artigo 2' deste decreto-lei poderão ser
pagos mediante prestações mensais, iguais e sucessivas,
sem outros acréscimos além da correção monetária na
forma dos incisos I, U e III e parágrafos I" e 3,' do
artigo 11 do Decreto-lei n' 352, de 17 de junho de
1968.

Art. 16. Este dcreto-Iei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Brasília. 25 de setembro dc 1974; 153" da Indepen
dência e 86' da República. -Ernesto Geisel - Mário
Henrique Simonsen - Severo Fagundes Gomes - João
Paulo dos Reis VeUoso.

180 (cento e oitenta) dias da data da aprovação pelo
Ministro da Fazenda.

§ I' O não cumprimento do disposto neste artigo
acarretará a perda automática dos benefícios previstos
neste decreto-lei.

§ 2' O aumento de capital de que trata este artigo
não sofrerá tributação do Imposto de Renda.

§ 3' A isenção estabelecida no parágrafo anterior
se estende aos sócios, acionistas ou títular. beneficiá
rios, pessoas fisícas ou jurídicas, podendo estas realizar
aumento de capital nas mesmas condições, mediante
a incorporação dos valores distribuídos.

§ 4' A redução do capital ou a extinção da pessoa
jurídica. nos 5 (cinco) anos subseqüentes, importará
em submeter à tributação nas pessoas jurídicas a percda
incorporada, como lucro operacional e distribuído fi
cando os sócios, acionistas ou titular sujeitos ao Imposto
de Renda na declaração de rendimentos, ou na fonte,
no ano em que ocorrer a extinção ou redução.

§ 5" No caso de alienação das ações ou quotas de
capital rccebidas com isenção na forma do parágrafo
3' dl'ste artigo. antes do prazo previsto no parágrafo
anterior. o valor da receita auferida pelas pessoas jurídi
cas na operação será integralmente incluído no lucro
tributável para fins dc imposto de renda.

§ 6' O prazo a que se refere o caput deste artigo
poderá ser prorrogado. pelo Ministro da Fazenda, em
atendimento a conveniência da política econômico-fi
nanceira do País.

Art. 7' Eventuais prejuízos ocorridos na alienação
ou baixa dos bens reavaliados na forma do artigo l'
não serão dedutíveis do lucro tributável,podendo as
emprcsas compcnsá-Ios com o resultado das correções
monetárias compulsórias posteriores.

§ I' Os prejuízos a que se refere este artigo estão
limitados à parcela que ultrapasse o valor original, corri
gido monetariamente nos termos da legislação vigente.

§ 2" Para efeitos fiscais, as cotas anuais de depre
ciação e amortização poderão ser calculadas com base
nos valores contabilizados depois da reavaliação de que
trata este decreto, corrigidos monetariamente nos ter
mos da legislação em vigor. e o montante acumulado
dos encargos não poderáo exceder o valor reavaliado
aprovado pela COFIE.

§ 3' O disposto neste artigo não se aplica à cota
de exaustão de recursos minerais a que se refere o De
ereto-Lei n' 1.096, de 23 de março de 1970.

Art. 8" O valor resultante da reavaliação, na forma
prevista no artigo l' deste decreto-lei, não importará
em modificações no valor em moeda estrangeira regis
trado pelo Banco Central do Brasil, como investimento
ou reinvestimento de pessoas residentes ou domiciliadas
no exterior.

Art. 9 O Banco Central do Brasil será previamente
ouvido sempre que, das operações previstas nestes de
creto-lei, participem instituições financeiras e socieades
de capital aberto, fato que tornará obrigatólia a publi
cação em jornais de grande circulação, dos termos em
que se efetnaní a operação.

Art. 10. A COFIE e as instituições financeiras ofi
ciais deverão articular-se quando o bencfício fiscal de
que trata o presentc decreto-lei for pleiteado por empre
sa que pretenda obter financiamento para investimentos
com operações de fusão, incorporação ou associação
de interesses.

Art. 11. As fusões e incorporações das sociedades
seguradoras continuam regidas pelo Decreto-Lei n'
1.115. de 24 de julho de 1970, aplicando-se, no que
couber, as dispoisções deste decreto-lei.

Art. 12. As disposições deste decreto-lei não se
aplicam às empreas concessionárias de serviços públi
cos.

Art. 13. O regime especialtratado neste decreto-lei
terá vigência até 31 de dezembro de 1979.

Art. 14. Fica assegurada a aplicação da legislação
anterior aos processos de reavaliação ainda não aprecia
dos pela Comissão de Fusão e Incorporação de Em
presas.

Parágrafo único. A pedido da pessoa jurídica inte
ressada, poder-se-á aplicar as disposições deste decre
to-lei aos referidos processos.

Art. 15. O Ministro da Fazenda baixará os atos ne
cessários à execução das nonnas constantes neste decre
to-lei.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSINO DE 2º GRAU

ANEXO I I I
OETAlHAMENTO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Quant Hat ivo Quant Hat Ivo
Categoria Funcional por unidade para 08 Uned

Nível Apoio

- Porteiro 04 32
- Contínuo 04 32
- Aux i 1iar de Artes Gráf icas 03 24
- Auxi 1iar de Laboratór-io 02 16
- Encanador, 01 08
- Marcene i ro 01 08
- Pedreiro 01 08
- Pintor 01 08
- Auxiliar de Eletricista 02 16
- Servente de Limpeza 10 80
- Operador de Máquina Copiadora 02 16
- Telefonista 02 16
- Carpinte'iro 02 16

Subtotal 35 280

Total Geral 112 896

Quantitativo GlJant i tat i vo
Categoria funcional por unidade para 8 Uned

Nível Superior
- ~ssistente Social 02 16
- Blbl iotecário 02 16
- Pedagogo/Supervisão

Educaciona1 03 ~4

- Pedagogo/Or ienta,ão
Educa0 'lona 1 04 32

- Médico 03 24
- Odontólogo 02 16
:"' Técn ico em Assuntos

Educac iona is 06 48
- Administrador 01 08
- Psicólogo 01 08
- Contador 01 08

Subtotal 25 200

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSINO DE 2º GR,AU

Ouant Hat ivo Ouant Hat Ivo
por unidade para 08 Uned

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 6.715,
DE 12 DE NOVEMBRO OE 1979

Cria a Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguite lei:
Art. l' Fica criada a Caixa de Finanqiamento Imo

biliário da Aeronáutica (CFIÀe), autarquia de regime
especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com
autonomia administrativa e financeira. .

§ 1· A CFIAe terá sede na cidade do Rio de Ja
neira.

§ 2' São beneficiários da Cf1Ae todos os militares
e servidores civis do Ministério da Aeronáutia, inclusive
os inativos.

Art. 2· A Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica constituirá um dos instrumentos de inter
venção do Governo Federal no setor habitacional, con
soante dispõe o item 00, do art. 2', da Lei n.4.380,
de 21 de agosto de 1964, e integrará, no que reSPeita
as suas atividades imobiliárias propriamente ditas, o
Sistema Financeiro. da Habitação, nos tennos do item
IV, do art. 8', do diploma citado.

Art. 3' A Caixa de FinanciamentoImobiliário da
Aeronáutica terá como objetivo:

a) produzir unidades habitacionais para venda a seus
beneficiários;
, b) proporcionar a seus beneficiários recursos para

aquisição de unidades habitacionais em construção ou
concluídas, observados os prazos lle "habite-se" estabe
lecidos pelo Sistema Financeiro da Habitação;

c) proporcionar a seus beneficiários recursos para
a construção de unidades habitacionais em terrenos de
suas propriedades; ,

d) proporcionar a seus beneficiárips recursos para
ampliação ou refonna de suas unidades habitacionais;

e) proporcioná! a seus beneficiários os recursos ne
cessários à aquisição de terrenos e à simultânea constru
ção de unidades habitacionais;

f) produzir unidades habitacionais para uso oficial
do Ministério da Aeronáutica, com recursos financeiros
de programas do Sistema Financeiro da Habitação.

Art. 4' A Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáuticà contará com recursos provenientes de:

I - dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas
no Orçamento Geral da União;

li - quantitativo correspondente. à indenização para
monidia quando o militar ocupar imóvel construído ou
adquirido pela CFIAe;

IH - aUJu1ios financeiros fornecidos pelo Fundo Ae
ronáutico e outros fundos do Ministério da Aeronáu
tica;

confrontando com o lote ido mesmo desmembramen
to; e o 3' com 115,62m e rumo magnético 600 28'NE,
confrontando com o lote 4 da Rua São Benedito; lado
esquerdo: 245,74m, em três segmentos: o l'com 10,00m
e rumo magnético 600 28'SW, o 2' com 58,12m e rumo
magnético 48'12'NW; o 3' com 177,62m e rumo magné
tico 60028'SW, confrontando os dois primeiros segmen
tos com o lote 4 do mesmo desmembramento; e ,o 3'
com o lote 33-B da Àvenida Areia Branca; fundos:
1l0,00m rumo magnético 17°32'SW, confrontando com
o lote 1 da Rua Piauí.

Parágrafo único. O imóvel a que se refere este arti
go é, de propriedade do Incra, em face do constante
do art. 5' do Decreto' n' 57.081, de 15 de outubro de
1965.

Art. 2' O imóvel a ser doado destina-se ao desen
volvimento de projeto habitacional, com o fim de proveI'
casa própria a servidores civis e militarés do Ministério
da Aeronáutica, de comprovado baixo poder aquisitivo.

Art. 3' A doação de que trata esta lei será efetivada
median~ termo a ser outorgado pelo Institnto Nacional
de Colonização e Refonna Agrária (Incra), revertendo
o imóvel ao patrimônio do Incra se a ele for dada desti
nação diversa da prevista no art. 2. desta lei, sem que
ao donatário assista direito a qualquer indenização.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Hem;ique

DD, Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília -DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Educação, relativa a projeto
de lei que "dispõe sobre a criação de empregos nas
Escolas Técnicas Federais e dá outras providências" .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossá Ex
celênçia protesto de elevada estima e consideração. 
Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete Ci
vil;

PROJETO DE LEI
N" 3.107, de 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 317/89

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 101, DE 26 DE
MAIO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Temos a honra de submeter à elevada consideração

'de Vossa Excelência o anteprojeto de lei que visa à
criação de empregos de Professor da carreira de I' e
2" Graus e de pessoal técnico-administrativo nas Escolas

Técnicas Federais de SP, PE, GO, SC, MA e AM e
'nos Centros de Educação Tecnológica de MG e PR,
,para atender às necessidades de pessoal das suas respec
tivas Unidades Descentralizadas.

Através da EM N' 56, de 24 de fevereiro de 1986,
,foi aprovada, por Vossa Excelência, a criação do Pro
,grama de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico 
PROTEC, que visa à expansão e melhoria de 200 (du
zentas) escolas técnicas que vêm sendo implantadas gra
dativamente. Essas escolas funcionam vinculadas às já
existentes, que lhes dão suporte e, no momento, se
encontram vivendo o difícil impasse da carência de re
cursos humanos, em face dos decretos de proibição de
éontratação para O serviço público.

A situação se'agrava mais a cada dia, visto que novas
escolas ficam prontas e se controntamcom a situação
acima descrita, impossibilitando seu funcionamento,
bem como prejudicando a boa formação técnica de mi

:lhares de jovens.
Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência

providências no sentido de que seja aprovada e autori
zada, em regime de urgêucia, a criação de 366 (trezentos
e sessenta e seis) empregos de Professor de l' e 2'
Graus e 896 (oitocentos e noventa e seis) Técnico-Admi
nistrativos, conforme especificação em quadro anexo,
no sentido de que as Unidades Descentralizadas de En
sino Técnico, previstas pelo Protec, possam entrar em
funcionamento ou até mesmo dar continuidade aos tra
balhos já em andamento.

Na certeza de mais uma vez podermos contar com
a compreensão e apoio de Vossa Excelência, reiteramos
protestos de respeito e consideração.- Carlos Sant'A'
nna; Ministro da Educação.

Aviso n' 356 --=SAP.
Em 4 de julho de 1989.

Autoriza a doação do imóvel que menciona. '
(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda- ,

ção; e de Agricultura e Política RuraL)

O Congresso Nacional decreta: '
Art. l' Fica autorizada a doação à Caixa de Fi

nanciamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), au
tarquia de regime especial,' criada através da Lei n'
6:715, de 12 de novembro de 1979; e vinculada ao Minis
tério da Aeronáutica, do imóvel denominado Lote 01, '
desmembrado do Lote 33-A da Avenida Areia Branca,

, em Santa Cruz, Estado do Rio de Janeiro, com a área
de 20.039,23m2 (vinte mil, trinta e nove metros e vinte
a três decímetros quadrados), com os seguintes limites
e confrontações: frente: 33,60m e rumo niagnético
17°32'NW, confrontando com a Avenida Areia Branca;
lado direito: 237,62m, em três segmentos: o l' com
102,OOm e rumo magnético 600 28'NE, confrontando
com uma servidão e com o lote 2 do mesmo desmembra
mento; o 2' com 20,OOm e rumo magnético 17~32'NW,
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Nivel Médio

Categoria Funcional

MlinSTÊRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ENSIND DE 2i:! GRAU

MENSAGEM N' 310, DE 1989,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
. Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,

tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de exposição de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Educação, o
anexo projeto de lei que "dispõe' sobre a' criação de
empregos nas Escolas Técnicas Federais e dá outras
providências".

Brasília, 4 de julho de 1989. - José Sarney.

Subtotal

- Aux illar de Enfemagem
- Aux; 1iar em Assuntos Eoocaciona is
- Ass istente em Adm in istração
- Técnico de Audiovisuais
,- Técn1co de Contabilidade
- 'Dat i iógrafo
- Motorista
- Vigilante
- Digitador ,
- Operador de tele-impressora
- Mecãn ioa de auto
- Técnico em Secretariado
- Desenhista técnico/especial idade
- Técnico em eletricidade
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N -subvenções. contribuições, doações e legados;
V - quaisquer outros recursos que lhe forem expres

samente atribuídos.
Art. 5' O Ministério da Aeronáutica -'União Fe

deral - poderá doar à Caixa de Financiamento Imobi
liário da Aeronáutica imóveis destinados à moradia de
militares. a que se refere o item 2, do art. 59, da Lei
o' 5.787, de 27 de junho de 1972, na forma que for
estabelecida no regulamento desta lei.

§ l' Os imóveis que vierem a ser doados à CFIAe
serão por esta vendidos aos seus beneficiários, em con
sonância com as normas do Sistema Financeiro da Habi
tação.

§ 2' Quando se tratar de imóveis residenciais, con
truídos ou adquiridos de conformidade com o Decre
to-Lei n" 1.390, de 29 de janeiro de 1975. a venda será
efetuada de acordo com instruções expedidas. conjunta
mente. pelo departamento administrativo do serviço
público e ministério da aeronáutica.

Art. 6' As entidades da administração indireta, vin
culadas ao Ministério da Aeronáutica, poderão firmar
convênio com a CFlAe, para a aquisição ou construção
da casa própria para os seus servidores, de acordo com
as prescrições desta lei.

Ar!. 7,' A Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeromiutica será administrada por 1 (um) presidente
e 2 (dois) diretores, nomeados pelo presidente da Repú
blica.

Art. 8' A Caixa de. Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica terá quadro de pessoal regido pela legisla
ção trabalhista e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS).

Art. 9' Os empregos do quadro de pessoal a que
se refere o artigo anterior, exceto as funções de confian
ça, serão providos mediante concurso público.

Art. 10. O quadro de pessoal e as respectivas tabe
las de salários, elaboradas pelo Ministério da Aeronáu
tica, serão aprovados pelo presidente da República.

Parágrafo único. A remuneração do presidente, dos
diretores e dos ocupantes das demais funções de con
fiança será, também, aprovada pelo presidente da Re
pública.

Ar!. 11. Poderá ser colocado à disposição da
CFIAe servidor do Ministério da Aeronáutica e de enti
dades da administração indireta a ele vinculadas. •

§ l' Ao funcionário ou empregado do Ministério
da Aeronáutica e de entidade a ele vinculada que for
colocado à disposição da caixa são assegurados o venci
mcnto, o salário e a remuneração do cargo e função,
bem como todas as vantagens e direitos a que faça
jus no órgão de origem.

§ 2' O funcionário ou empregado nas comdições
dcfinidas no parágrafo anterior, continuará a contribuir
para institl,lição de providência a que for filiado, sem
haver interrupção na contagem de seu tempo de serviço
no órgão ou entidade de origem, para todos os efeitos
da legislação trabalhista, previdenciária e normas inter
nas.

§ 3' O período em que o funcionário ou empregado
permanecer a serviço dll CFIAe serã considerado para
todos os efeitos da vida funcional como de efetivo exer
cício do cargo ou emprego que ocupa no órgão ou enti
dade de origem.

§ 4" As requisições de funcionários ou empregados
serão efetuadas pelo presidente 'da caixa ao ministro
da Aeronáutica.

§ 5" Os funcionários ou empregados que forem co
locados à disposição da CFIAe poderão optar pela per
cepção de salário c vantagens na caixa.

Art. 12. Apõs a implantação do quadro de pessoal
da CFIAe, os funcionários colocados a sua disposição
poderão optar, no prazo de 90 (noventa) dias, pela
sua integração no mencionado quadro. aplicado o dis
posto nos §§ l' e 2', do art. 4', da Lei n' 6.185, de
11 de dezembro de 1974.

ParágraIo único. Os funcionários que não optarem
pela integração no quadro de pessoal, ou cuja opção
não for aceita pela CFIAe, serão devolvidos aos seus
órgãos e a suas entidades de origem.

Art. 13. Os empregados colocados à disposição da
CFLAe poderão também Optar. após a implantação
do quadro de que trata o artigo anterior e no prazo
ncie previsto, pela sua integração no aludido quadro.

Parágrafo único. Os empregados que não oplarem
p-~ja integração no quadro de pessoal, ou cuja of.lção
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não for aceita pela CFIAe. serão devolvidos aos seus
órgãos e a SllflS entidades de origem.

Art. 14. A integração de que tratam os artigos 12
e 13 será feita em emprego compatível com as atribui
ções do cargo ou emprego ocupado pelo servidor op
tante.

Art. 15. A Caixa de Financiamento Imobiliário da
Aeronáutica custeará as despesas necessárias ao seu
funcionamento com os recursos provenientes de:

I-dotações que lhe forem consignadas no Orça-
mento Geral da Uriião;

II -receitas de prestação de serviços;
III -renda de bens patrimoniais;
IV - receitas eventuais.
Art. 16. O Poder Executivo baixará o regulamento

desta lei no prazo de 90 (noventa) dias. a contar da
data de sua publicação.

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

BrasI1ia, 12 de novembro de 1979; 158' da Indepen
dência e 91" da República. - JOÃO BAPTISTA DE
FIGUEIREDO, Presidente da República. - Délio Jar
dim de Maltas.

DECRETO-LEI N' 2.300.

DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dispõe sobre licitações e contratos da adminis
tração federal, e dá ontras pro\idências.

O Presidente da República, com fundamento nOs arti
gos 8''', item XVII, letra c, e 55, item li. da Constituição,
decreta:

CAPiTULO I
Das I:!isposições Gerais

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 1" Este decreto-lei institui o estatuto jurídico
das licitações e contratos administrativos pertinentes
li obras, serviços, compras e alienações. no âmbito da
administração federal centralizada e autárquica.

Art. 2' As obras, serviços. compras e alienações
da administração, quando contratadas com terceiros.
serão'necessariamente precedidas de licitação, ressal
vadas as exceções previstas neste decreto-lei.

Art. 3" A licitação destina-se a selecionar a pro
posta mais vantajosa para a administração c será proces
sada e julgada em estrita conformidade com os princí
pios básicos da igualdade, da publicidade. da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convoca
tório. do julgamcnto objetivo e dos que lhe são corre
latos.

§ l' É vedado aos agentes públicos admitir. prever.
incluir, ou tolerar. nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que:

I - compromctam, restrinjam, ou frustrem, o caráter
competitivo do procedimento licitatório;

II - estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes.

§ 2' Em igualdade de condições, à vista do critério
ou julgamento estabelecido no instrumcnto convoca
tório. será assegurada preferência aos bens e serviços
produzidos, no País, por empresas nacionais.

§ 3" A licitação não será sigilosa, sendo públicos,
e acessíveis ao público, os atos de seu procedimento,
sàlvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva
abertura.

Art. 4' Todos quantos participem de licitação ins
taurada .. procedida por órgãos ou entes da adminis
tração federal têm direito público subjetivo à fiel obser
vância do pertinente procedimento. nos termos deste
decreto-lei.

SEÇÃOII
Das Definições

Art. 5" Para os fins deste decreto-lei, considera-se:
I -obra: toda construção, reforma ou ampliação,

realizada por execução direta ou indireta;
II - serviço: toda atividade realizada direta ou indi

'retamente, tais como demolição, fabricação, conserto,
instalação, montagem, operação, conservação. repara
ção, manutenção, transporte. comunicação ou traba
lhos técnicos profissionais;

U! - compra: tod.a aquisição -remunerada de bens
para ÍornBchnerüü de urna só vez Ou parceladm~lE;:fite;
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IV - alienação: toda transferência de domínio de
bens a terceiros;

V - execuç:lo direta: a que é feita pelos próprios
órgãos e entidades da administração;

VI - execução indireta: a que a ad,ninistração ou
autarquia contrata com terceiros, sob qualquer das se
guintes modalidades:

a) empreitada por preço global: quando se contrata
a execução da obra ou do serviço, por preço certo e
total;

b) empreitada por preço unitário: quando se contrata
a execução da obra ou do serviço, por preço ccrto de
unidades determinadas;

c) ãdministração contratada: quando se contrata a
execução da obra ou do serviço, mediante reembolso
das despesas e pagamento da remuneração ajustada
para os trabalhos de administração;

d) tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pcqué
nos trabalhos, por preço certo, com ou sem forneci
mento de materiais.

VII -projeto básico: o conjunto de elementos que
defina a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou
serviços objeto da licitação, e quc possibilite a estima
tiva de scu custo final e prazo de execução;

VIIl- projeto cxecutivo: o conjunto dos e1cmentos
necessários e suficientes à execução completa da obra;

L'X -contratante: a União ou autarquia signatária
do contrato;

X - contratado: a pessoa fisicll ou jurídica signatária
de contrato com a União ou autarquia.

SEÇÃO III
Das Obras e,Serviços

Art. 6" As obras e serviços só podem ser licitados
quando houver projeto básico aprovado pela autoridade
competentc. e contratados somente quando existir pre
visão de recursos orçamentários.

§ l' O disposto neste artigo aplica-se aos casos de
dispensa e de inexigibilidade de licitação.

§ 2" A infringência do disposto neste artigo implica
a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsa
bilidade de quem lhes tenha dado causa.

Art. 7" A execução das obras e dos serviços devem
programar-se, sempre, e!fi sua totalidade, previstos seus
custos atual c final e considerados os prazos de sua
exeeução.

§ 1" É proibido o parcelamento da execução de
obra ou de serviço, se existente previsão orçamentária
para sua execução total, salvo insuficiência de recursos
ou comprovada conveniência administrativa.

S 2" Na execução parcelada. a cada etapa ou con
junto de etapas de obra ou serviço. h,í de corresponder
licitação distinta.

S 3' Em qualquer éaso, a autorização da despesa
será feita para o custo final da obra ou serviço projetado.

Art. 8" Não poderá participar da licitação ou da
execução de obra ou serviço:

I -o autor do projeto, pessoa física ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio. da qual

o autor do projcto seja dirigente. gerente, acionista
ou controlador, rcsponsável técnico ou subcontratado,
bem como servidor ou dirigente do órgão ou entidade
contratante.

§ l' É permitida a participação do autor do projeto
ou da empresa, a que se refere o inciso Il, da licitação
de obra ou serviço ou na sua execução, como consultor
ou técnico, exclusivamente a serviço da administração
interessada.

§ 2" O disposto neste artigo não impede a licitação
ou contratação de obra ou serviço, que inclua a elabo
ração de projeto executivo como encargo do contratado
ou pelo preço previamente fixado pela administração.

§ 3' O órgão ou entidade, que elaborou o projeto
a que alude este artigo, poderá, excepcionalmente, a
juízo do ministro de Estado competente. presentes ra
zões de interesse público, qualificar-se para a execução
do projeto. •

Art. 9''' As obras e serviços poderão ser executados
nos seguintes regimes:

I - execução direta;
Il - execução indireta, nas seguintes modalidades:
fi) empreitada por..preço global;
b) empreitada por preço unitário;
e) administração contratada; e
d) tarefa.
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Art. 10. As obras e serviços destinados aos mesmos
fins terão projetos padronizados por tipos, categorias
ou classes, exceto quando o projetopadrão não atender
às condições peculiares do local ou às exigências especí
ficas do empreendimento.

Art. 11. Nos projetos básicos e projetos executivos
de obras e serviços serão considerados principalmente
os seguinte requisitos:

I - segurança;
11 - funcionalidade e adequadação ao interesse pú

blico;
III-economiana execução, conservação e opera

ção;
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, ma

teriais, tecnologia e matérias-primas existentes no local
para execução, conservação e operação;

V - facilidade na execução, conservação e operação,
sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI - adoção das normas técIÚcas adequadas.

SEÇÁOIV
,Dos Serviços Técnicos Profissionais EspecializadOs

Art. 12. Para os fins deste decreto-lei, consideram
se serviços técnicos profissionais especializados os tra
balhos relativos a:

I -estudos técIÚcos; planejamentos e projetos bási
cos ou executivos;
li -pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicos e audito

riais financeiras;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de

obras ou serviços; ,
V - patrocínio ou defesa de causas judiciaisou admi

nistrativas.
§ l' A contratação dos serviços previstos neste arti

go com profissionais ou empresas de notória especia-
lização dispensa licitação. ,

§ 2' Considera-se de notória especialização o prÇ>
fissional ou empresa cujo conceito no, campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, es
tudos, experiências, publicações, organização, apare
lhamento, equipe técIÚca, ou de outros requisitos rela
cionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.

SEÇÁOV
Das Compras

Art. 13. Nenhuma compra será feita sem a adequa,
da caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
financeiros para seu pagamento.

Art. 14. As compras, sempre que possível e conve
niente, deverão:

I - atender ao princípio da padroIÚzação, que impo
nha compatibilidade de especificações técnicas e de de
sempenho, observadas, quando for o caso, as condições
de manutenção e assistência técnica;

li - ser processadas através de sistema de registro
de'preços;

1I1 - submeter-se às condições de aquisição e paga
mento semelhantes às do setor privado.

§ l' O registro de preços será precedido de ampla
pesquisa de mercado.

§ 2' ,Os preços registrados serão periodicamente
publicados no Diário Oficial da União, para orienta~ão

da administração.
§,' 3' O sistema de registro de preços será regula

mentado por decreto.

SEÇÃO VI
Das Alienações

Art. 15. A alienação de bens da União e de' suas
autarquias, subordinada à existência de interesse públi
co deviaamente justificado, será sempre precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legis
lativa, avaliação prévia e concorrência, dispensada esta
nos seguintes casos:

a) doação em pagamento;,
b) doação;
c) permuta;

,d) investidura.
li -quando móveis, dependerá de avaliação prévia

e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
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a)o doação, permitida exclusivamente para fins de in
teresse social;

b) periliúta;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em

bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação perti

nente.
§ l' A administração, preferentemente à venda ou

doação de bens imóveis, concederá direito real de uso,
mediante concorrência. A concorrência poderá ser dis
pensada quando o uso se destinar a concessionário de
serviço público, a entidades assistenciais, ou verificar-se
relevante interesse público na concessão, devidamente
justificado.

DECRETO LEI N' 57.081,
DE 15 DE OUTUBRO DE 1965

Dispõe sobre a criação de área prioritária de
emergência, para fins de reforma agrária, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição
Federal, e nos termos do art. 43, § 2' da Lei n' 4.504,
de 30 de novembro de 1964, e do art. 40 do Decreto
n' 55.891, de 30 de março de 1965, decreta:

Art. l' Fica declarada área prioritária de emergên
cia para fins de reforma agrária, a área constituída pelas .
"regiões admiIÚstrativas" de Santa Cruz, Campo Gran
de e Jacarepaguá, do Estado da Guanabara, e pelas
seguintes zonas fisiográficas do Estado do Rio de Janei
ro, definidas segundo as confrontações adotadas pelo
Instituto Jilrasileiro de Geografia e Estatística: AIda da
Serra, Baixada do Rio Guandú, Baixada da Guanabara,
Baixada do Rio São João, Baixada dos Goitacazes e
Baixada de Araruama. o

Art. 2" Fica criada a Delegaêia Regional do Rio
de Jàneiro - Ibrar do Rio de Janeiro -, que, com
sede em Niterói e jurisdição sobre a área definida no
artigo anterior, terá as atribuições previstas no art., 52
do regulamento aprovado pelo Decreto n" 55.889, de
31 de março de 1965.

Art. 3' A intervenção governamental na área de
que trata este decreto far-se-á por dois anos, podendo
ser prorrogada.

Art. 4' Os trabalhos do Ibrar do Rio de Janeiro
obedecendo a um "Plano de Emergência" , a ser incluí
do no respectivo "Plano Regional de' Reforma Agrá
ria", envolverão:

a) a solução definitiva dos problemas gerados pelas
invasões e desapropriações de terras realizadas na área
de sua jurisdição antes de 31 de março de 1964;

b) a regularização da ocupação 'dos imovéis rurais
pertencentes à União, e a desocupação das terras públi
cas federais atualmente invadidas e destinadas à consti
tuição de reservas florestais e à proteção de mananciais;

c) a regularização dos títulos de posse dos imóveis
rurais de posseiros existentes na área;

d) a constituição de três mil uIÚdades familiares e
a organização de até seis cooperativas integrais de refor
ma agrária (CIRA); " ,

e) cadastro técnico da região, na forma do'§ 10 do
art. 46 do Estatuto da Terra, tendo em vista, inchisive,
disciplinar o acelerado processo de urbanização ocor
rente: .

f) estudo das condições sócio-econômicas da área pa
ra a elaboração dos programas de promoção agrária.

Parágrafo único. São fixadas em Cr$ 20.000.000.000
(vinte bilhões de cruzeiros) as inversões a serem feitas
na área no período de dois anos.

Art. 5" O serviço do patrimônio da União transfe
rirá para o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
nos termos do art. 9", inciso I, e do art. 10, § 3' do
Estatuto da Terra, a Fazenda Nacional de 'Santa Cruz
e demais imóveis rurais pertencentes à UIÚão, que este
jam situados na área e não tenbam outra destinação
específica. " ,

§ l' São igualmente transferidos para o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, nos termos da alínea
a, do art. 114 do Estatuto da Terra, os Núcleos Coloniais
e as terras que pertencerem ao antigo Instituto Nacional
'de Imigração e 'Colonização, incluídos, quanto aos pri
!!leiros, os remanescentes dos núcleos já emancipados.

§ 2' São postos à disposição do Ibrapelo prazo de
um ano, prorrogável por igual período, os atuais servi'
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dores lotados nos órgãos de que trata este dispositivo,
os quais, nos termos do art. 104, § 3', da Lei n' 4.504/64,
exercerão suas funções sem prejuízo de vencimentos,
direitos e vantagens.

'§ 3' As despesas de administração dos 6rgãos refe
ridos neste artigo correrão, no presente exercício, à
conta das dotações para eles previstas nos orçamentos
em vigor.

Art. 6' Fica o Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária autorizado a articular-se com os governos dos
Estados da Guanabara e Rio de Janeiro, com os Minis
térios da Aeronáutica, Agricultura, Fazenda, Guerra,
Saúde e Viação, e autarquias a eles vinculados, bem
como com o Banco Nacional da Habitação, para a imo'
plantação de projetos, para a realização de obras de
infra-estrutura e para o suporte financeiro dos traba
lhos,. nos termos do art. 29 da Lei n' 4.504, de 30 de
novembro de 1964.

'Art. 7' O presente decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Brasília, 15 de outubro de 1965; 144' da Indepen
dência e 77' da República. - H. Castello Branco 
Sebastião de Sant'Anna e Silva.

MENSAGEM N' 317, DE 1989
, (Do Poder Executivo)

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do art. 61, da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo
projeto de lei que "autoriza a doação do imóvel que
menciona".

Brasília, 4 de julho de 1989. -José Sarney.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N' 142, DE 27 DE JU
NHO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADODA AGRICULTURA '

_Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
oTenho a honra de submeter à elevad~ consideração
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, que
autoriza a doação à Caixa de Financiamento Imobiliário
da Aeronáutica (CFIAe), autarquia de regime especial,
criada através da Lei n'. 6.715, de 12 de novembro de
1~79, e vinculada ao Ministério da Aeronáutica, do
imóvel denominado lote 1, desmembrado do lote 33·A,
situado à AvenidaAreiaBranca, em Santa Cruz, Estado
do Rio de Janeiro, com a área de 20.039,2301'.

2. O imóvel em apreço é de propriedade do Incra
por força do art. 5' do Decreto n' 57.081, de 15 de
outubro de 1965, e destinar-se-á ao desenvolvimento
de projeto habitacional, com o fim de prover casa pró
pria a servidores civis e militares do Ministério da Aero
náutica, de comprovado baixo poder aquisitivo.

3. Em face da justificada necessidade da transfe
rência do domínio do imóvel indicado, e tendo em vista
o estabelecido no art. 15, item I, alínea b, do Decre
to-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de 1986, entendo
necessária a eJ<;pedição de lei autorizativa da doação
que se tem objetivo. o

Na oportunidade, Senhor Presidente, renovo a Vossa
Excelência os protestos do meu profundo respeito. 
Iris Rezende Machado, Ministro de Estado da Agri
cultura.

Aviso n' 3~2-SAP
Em 4 de julho de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique o
DD.Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Prime~ro Secretário:
Tenho a honra de encamInhar a essa Secretaria a

mensagem dó Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Agricultura, rela,tiva a pro
jeto de lei que "autoriza a doação do imóvel que men-
ciona"; .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.
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PROJETO DE DECnlETO U:':GISLI%.ITvO
NI' 57~A, de 1989

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTEPJORES)

Mensagem n° 781/86

Julho de 1989 -

Aprova D!'l textos dag Convencõct> sobre Pronta Notifica

çâo de lI.ciJcntc t~uclca.r ou Emergênciil Radiolõg:!.ca,ar r2

vadas dnrant~ a sessão espêcilll da Conferência CCJ::ll da.

J\gt1ncia Intcrn=.c:'..onlll de Energia Atô:nica, e~ Vi~na. d~

2~ a 27 de ZE:tE.'mbro; tll"ndo parecerê~: d., Comii!:l~i.'I.o d(;>

Cont;tituição c Justiça S Redação, pela constitucional.!.

dade, juridicidade e técnica legislativa, com. emenda ;

e, da Comt.s6áo de Minas e Energia, pela apIOVi!iVão.

{PRD.1E'1'O DE DECRETO I,I~GISI.JIT.LVO n'f' 57, de 19S9, a quê

t.:c rC!<:lrcm os pareceresl.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 11 - 5:;:0· aprovados os textos datl i:ornienções

eobrl'l Pronta Notificaç5:o de 1I.ciJentEl Nuclear ou EClergên1:ia R~

cHológica., aprov,,"dl1!1 Qurante a !)c!I!lfio c~peci:ll da conferência

Geral da "gênc>i~ Int~rnd.cion,J!.l de En~ngil\ Atômici't. em Vifma,

de 24 a 27 de setembro c3e 1986.

11.1:1:. 2~ - Fic;,m quaigq'.ter atoa ou El.justee complJ:

mentnrcn de que- po~sllm resultar ~ revisão ou modificação' ~o

p'Icsu-nt", ~ccuwent.o $uj",it.05 e ;,:pl':OV03ção do Congre5so :~acion;:o.l.

Art. )!l: ~ EstC! decrêto legislativo entra em vi
l;or na data de SUlI puolicnça.o.

/ 0__ o:~~ d, co"i.,50, ': ,._}01-:xy:
-- --ht"Z"- C ";tor~Z':' .-
~- <'t' f" f;;rntado •BERNARDO CADRAL O(!put~élo DDLFO or. ·EIR1>.

Pre.!!lidentc }(l!lill:or

PAREC"F.R lJA cO:Hsslo IJE RELAÇ'ÕE5 EXTERrO~ES

I-~

Er:'I cumprimento ~o di~po~to no a.rt. 49, XIV, da.
Co..,stit.uiçeo Feder!';1, o rxcelentisslmo Senh~'r Presidente da

Republ1ca encarnlrlha ao Congr~sso Nacional o presente texto

da.s con ...enç~es sobre Pronta Nutificação de Acidente Nuclear

e sobre Assistt:ncia no caso de J\cld~nte Nuclear ou Emergt/1

eia· Radiológica, aplovadúS durante a sc~são espccialda Cor"!

ferl:ncin Gl:!ral da Agência InternacIonal Gil' Energia AtO'lllça

que se r"'alizou em V!~na, de 24 a 27 de sctelTlbro de 1986.

Acompanha o citado documento Exposiç:'l.o· de Moti
vos do Senhcr Hinistro de Estado das Rclaçr..es Exteriores,

na qual ressalta. qtte· II coru ereito, o resultado da negocia

ç:io das convençOcs represent:.:lU um pro gesso no campo da segu

ranr;a nuclear, UMa \,"el que tornou mano'atória5 e ampliou n;
I'ecomcndaçõcs anterloImente ema.:'Iadas das AIEA ness~ cam
pOli c liA Convp.nçi!io 50bre 8ssist!ncia em C<'\50 de acidente nu

clear ou emeIyêncla rodiológJ~3 tem carát~r hUI'HlnitiÍrio 

fixa p~râmetIDs p:aTa" coopeHlç~o entre os Estanús. e com

fIU~A c as modalid~d~s C:e pre5ti:!ção de assistência ef'l caso

de acidente nuclear O~I emer~ência r;Jojio16g1ca".

A esta Comissão cOf'lpete opfn<lr sobre o mf!!rito
de proposta, er:'l r:~nformidade 00 dls;J:l5tO no art. 28,§ lJ ,

do Reg1mento Int~rr.u dr.sta 'Casa.

E o relatório, Senhor Pre:.ldente e dignas pa-
rt!,s.

II - \lOTO DO RELATOR

O<'ld"l. .. Ielevãocia da ,T:atrhJa, necessário
se torna breve Droá!ise dos aspE"ctos referentes a seguran-

ça nuc~ear. 8ssi.~tênclo humanltáda e o formeI da!J convc~

50e f>.

ExominanGo os termo~ das convenc~qs,v~

rif1co que OS· 'I1e5MO~ "o'l.. sa~1 o for::al~chcnto na a,5si=tl:nH

CÜI. a :1>CI prC!;ili(!a em C1I5.0 de> acidentes nuclr::dr~"" re]~

gnndo a !:.egundrJ pliln~ as dive'g~l"'lc.l.As politicas e até rne~

mo o ree.'llbolso das despesas efetu.:.das.

Constato Que o tf.!xto da Con'Jenç~o visa

socorrer e lnfor"'ilr com presteZ;;I e bn:v!dacp- todos os en-

vol'J!dús em ac1dentes nucle31'es.

'Vale salj ent<:lr que as cHusulas conven_

C1011tldD~ n~o contê;n ..,leios e nem afetam a ordem pública

ou a !OberAnia nacIonaL

Com essas conosldt·rações. opino pela <1

proveç~o dos termos da;; conv~nçÕes. ncs terrll)s de PIOjQto

de Decreto LegJ.slativo, em sne)":!.

Projeto de Decreto LegislaUvo NQ ,de: 198';1

"Aprova os textos das COlllven~l!c.!'> 50bre Pronto

Notlticaçilo rJ3 Acldente"~uclear e &obrl! ,'\S~ü;t.~nciR no c~

~D de Acidente Uuc1eaI ou E:raergêncla Radio~ógica aprovadas

durante 3 sessão especial da Confertncia Geral da· Ag~~cia

Interntlcional de En~rgiD Atômica, que se realizou em .Vie

na de 2/1 a 27 de setembro de 19B6.

o CONGRESSO NfICrONAL decreta:

Art. l~ - r apTO'/ado o texto das' Con"n:n,;ões

sobre Pronta. NotHicação de Aciden~e Nuclear c :>obrc As~l.§.

tt'ncill no ceso de Acidente Nuclear O'J E!:1ergênc1a. Ra.dio1óg!

ca aprovadas dUT<lnte a Sr::ssão Especial da CIJnferlhd;; GeTal

da Ag~nci; lnte-rnacional de Energj~ Atômica qu~ se realizou

em Viena de :'!lj. $' 27 de setembro d~ 1936.

Art. 29 - Este Dt::c:r~to l~gfdaUvo entre

vigor na dota de s/Ja publicação.

A Comb:são dt: Relações Extt'"r.lonHl, em rr=u.ni:~") 'rf.."jl

lizada hoje, õprovou, po:" unllnimid<'lde, Part:cer do R~l·~tor [ll;>ry

t,~Clo 1'.~lo::'ft:l oliveira, fDvorávcl à L1~nsage~ 781/€iG. do PodoEcr .::

:l:~cutiv.;., nos ternoS do Pcoj€to di! Df!l::reto Lcgisla<:iv':) qu!'

pre.!!enta.

~..,ti....e'ri:l:ll pr~::,;entf!1.1 os D~put~3"s: 'Et'l:nardo C;;obnü

PresiJente, M5.rc~a Kuhitschek f.' AJo:,"!;io Chaves, Vicc-rrc!;idcn

tes, Ado3fo Oliveira, Re;lacor. Ei'lOC Vieira, Paulo ~!.l!'entt'l.

Eenedita da Silva, 1t.m3ur.y l'II\11er, Vlrsrí1io Guirnarii,-!.3, aCSU'i

·'[a;r.:l., fl..:l.rcelO cordel.ro. João de Deu!::. Ady-l:;;cn Motta, Luiz Vl~

t'la N~to, Dje,'~ll Gonçnlv"r;, Oominqos r,"1-:;~clli, ll"-p\1.t·")li lli.vez

de Souza, "\.Ji:Jc~ Medina, o~lio :;lra:l, cT:anci:;;ço I\enja:;,il:', Melo

Freire, ~'Jid i.o ~·i~rrfd.ra r,lt".1l I Mello Reis, Ervin 50nko~".i. ld.r

tcd E,:l.:.do....~l, Os-=nr C':)r~êd, EJ~ii1J:do l3onfim, Antõ"io ~:,;rlT., "=''!-r
rel Eeilcviàes, Ma'..rd·cio Fruet, Jorg,i" "'illnn~l l-l"r':os 1.i:\.OI, Uer

oes zonot~, "'u~o $=p,io, L-"poldo 500za e Ar" V"la:ã~

~ru;,~~?~~~R::l"d.. comi"~~ií:~:~
Presidente ./ --,-.- 7-4tor /
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MENSAGEM
n" 781, de ]986

·(Do Poder Executivo)

Submete 11 considcrnçã6 i1.. Congresso Nacional
os textos das Com"'uçõcs s,!.!>rc l'ronta Nolificação

dt>o Acidente Nudcar e sobre Assistência no caso
de Acidente· Nnclrar ou Emcrgênda Radiológica,
aprovadas t/umute a sessão espedal da Confçrência
Geral d'l Agência Internacional de Energia Atômi
ca, que Se realizon em Viena de 24 a 27 de setembro
últiI11<>.. •

(As Comissões de l{Clações E.xteriores. de Cons
tituição e Justiça e de Minas.e.Energia;)

Exeelentíssimo~ Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Em conformidade com o disposto no artigo 44. inciso
I, da Constituição Federal. tcnho a honra de submetei"
à c!evndu consideração de Vossus Excelências, acompa
nhado de Exposição de Moti,'os do Senhe'f Ministro
de Estado das Relações Exteriores. os textos das 'Con
venções sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear
e sobre Assistência no caso de. Acidente Nuclear ou.
Emergência Radiológica. aprovadas durimte a sessão
especial da Couferência Geral da Agência InternaCional
de Energia Atômica, que se realizou em Viena de 24
a 27 de setembro úitimo.

BrasRia.ll de dezelllbrode 19B6. --JOSÉ SARNEY.
I

ÊXPOSIÇÃO DEI MOTIVOS N" DEM/CAI/
DNU/331rJ'EMU-AIEA, DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1986. DO SENHOR MINISTRO. DE ~STADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Excelentíssimo Senhor
Doutor ]",é Srmky.
Presidente tia Repúillica

Senhor Presidente,
Com0l'onlo mlíximo das atividades da Agência Inter

nacional de Energia Atômica (AIEA) para o ano de,
1986. no tocante ti segurança nuclear. após o acidente
de Chernobyl. realizou-se em Viena, de 24 a 27 de
setembro de)9R6, a ses,ao especial da Conferência
Geral da Agéncia Internacional de Energia i\tômiel!.
2. A reunião em apreço leve o objetivo de cxaminM"
lemas relacionados com a ~egurança nue1c,u, em parti
cular os .meios para aumentar a segurança nuclear
e a cooperação internacional no setor. e eon.siderar
a adoção de·dois projetos' de convenção internacio
nais, negociados previamente.no âmbito da A1EA.
sobre assisfência no caso de um acidente nuclear ou
emergência radiológic. e sobre pronta notificação de
acidcnh........nuc1ear respcetivam'ente. ~

3. A seSSllO especial da Conferência Geral da AIEA-·
aprovou aqueles textos c abriu ambas as Convenções
à assinatura dos países membros da AIEA. por ocasião
do encerramento da mencionada sessão especial, a
26 de setemhro de J9R6.
4. O Chefe da Delc'gaçiio brasileira à reunião. Dou

tor'Rex-j\'azart.' Alves, Presidente da Comis>iio Nacio
nal de Energia Nuclear, foi instruído aassinar ambos
os textos tendo em vista o conteúdo político da quesc

tão.
5. Com efeito. o resultado da negociação das Con
venções representou um progresso no campo da segu
rança nuclear. uma vez que tornou mandat<ÍÍ"ias e am
pliou IIS recomendações anteriormente emanadas da
AIEA nesse campo. - .
6. A Convenção sobre aSSistência em e:\so de aci
dente n"uclear ou emergência radiológica tem catáter.
humanitário e fixa par:lmetros para a eooperaçãnentre.
os Estados e com a AIEA e as modalidades de presta-'
Ç'tlO de õlssistêncin em caso de acidente nuclear Ou

emergência ractiolcígiéa.
7. A Convenção sobre a notificação imediata de

um acidente nuclear representou um passo signifi-.
cativo, porque inclui .pela primeira ve7. Illll dispositivo
legal aplic:ívcl a il1:;t:Jlaçúcs Iluclcarc~ d·· .tinadas.a fins

. militare!'). A I1WIH.:iof!<Ida Convcnç:"io pl;,\·l.- 11?1I almelltc
a" possibilidade. e:mbOI~1 Sém cnrâtcf mandatáliu, de
notificaç~10·dc acidentes COI11 armas.c testes Hllclcare....

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção I)

8. 'Nessas condições, entendo que haveria grande
interesse em que'o Brasil viesse'a ratificar' as .cJ.uas
Convenções. chjos textos submeto a Vossa Exeelên- .
da. acompanhados de níensagem ao Congresw Nacio
nal.'
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex

çelêneia. SenhorPresidente, os protestos do meu mais
profundo respeito. Abreu. Sodré-·Ministro das Rela
ções Exter.iores.

CONVENÇiio SOJ3RE PRONTA NOTIFICAÇÃO
DE ACIDENTE.NUCLÉAR

Os Estados Partes da presente eonvepção,
Con~cientes de que atividades nucleares estão sendo

exercidas cm vários Est'ldos.
l.evando em consideração que medidlls abrdngentes

foram e eSlão sCnd(, tomada" pllra. as;cgurar um alto
nível de segurança em atividadcS' nuclearcs, com o obje
tivo de evitar acidentes nucleares G~minimizar a~ conse
qüências de qualquer' acidente desse. tipo que poS'sa
ocorrer l

Desejando prosseguir o fortalecimento da coopera
ção internacional no desenvolvimcnto e uso seguro da
enereia nuclear.

.Convcflcidos da necessidade de os ESlados (orneee
rem informação relevante sobre acidentes nucleares lo
go que possível. de maneira a miniluizaréonseqücl1cias
radiológicas transfronteiriças. . .

Considerando a utilidade de arranjos bilaterais e mul
tilaterais no interéâníbio de infonnaçóes nessa área.

Acordaram o seguinte:

.ARTIGO l~'

Cl,mpo de Aplieação

.1. A presente Convenção se aplicará·no caso de qual
quer acidente que envolva instalações ou atividades de
um Estado Parte ou de pessoas ou eutidades legais sob
sua jurisdição ou controle. mencionadosno parágrafo
2 abaixo. do qual uma liberação de material radioativo
tenha qcorrido ou possa ocorrer c' a qual tenha resultado
ou. possa resultar em liberação internacional transfron
tciriça para a segurança radiológica de outro Estado.

2. As instalaçÕes c atividades mencionadasno pará-
grafo 2 são as seguintes: .

(a) qualquer reator nuclear, onde quer'que se loca
lize;

(b) qualquer instalação do ciclo de combustível nu·
oclear;' .

(c) qualquer instalação de tratamento de resíduos ra
dioativos;

(d) o transporte e arJhàzenamento 'de combustíveis
nucleares ou resíduos radióalivos;

(e) a produção, uso, armazenamento,; evacuação e
trJin~portc de radioisótopos p~ra fins agrícolas, indus
triais, médicos e os relacionados com a ciência e a pes
quisa; e

(f) o usó de radioisótopos panr a geração elétrica
em objetos espaciais.

ARTIGO 2'

Notificação e Informação

\
No caso de um acidente nuclear especificadO no artigo

1" (doravantc denominado "acideute nuclear"), o Esta
do Parte me"nciónado )laqueie artigo deverá:

(a) ;notificar imediatamente, de maneira direta. ou
através da Agência' Internacional de Energia Atõmiea
'(dor:t';ant~ denomiiiliô~ ."Ag·ê'ricm~'j:·-os Estados q'ue
forem nu pà....sam seI (i:-.i.~3mcntc.:lfct"ldo"i. como cspeci
ficad.o no artigo l~•. c a A'gência do ücidentc nudea~,

sua natureza. a época cru que ocorreu e sua localizaçãq.
cxata quando apropriado; e .

(h) f'.lrn~ct'r plOnWlTle.ntc aos Estados fuencionados
'no item (a), diretamente ou 'através da A[,~ncia~ bem
como à Agência, a informnção disponível'rdevante para
minimi;:Hras conscq(iêndas nediológicas naqueles Esta-·
dClS~- como especificado no artieu 51l
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. ARTIGO 3'
Outros Addentes Nucleares

Com o ohjetivo de minimizar as conseqüências radio
1<ígicas, os Estados Partes poderão notjficar acidentes
nuclearcs que náo os esp~cificadosno Arti.go I'

. ARTIGO'4'

}'unções da Agência

A Agênciadeverá: .
(a) {nformar imediatamente 0< Estado< Partes. ESla

dus membros. outro, Estados que forem ou !,uderem
ser fisicamente afetndos, nos ":nnos do artigo I·.~ as
organizaçóes internacionais intergovcrnam<:ntais rele
vanles (doravantc denominadas "org,.3niZdçÕc~ interna·
cionais") de qualquer notificação recebida nos lermos
do item (a) do Artigo 2'; e

(h) comunicar imcdiatamente a qualqll"r Estado Par
te, Estado-membro. ou organização intern:\cional rele
vante. a pedido. a informação recebida conforme o item
(b) do Artigo 2'. .

ARtiGO 5'
Informação a ser fornecida

1. A informação 11 ser dada de acordo com o item
(b) do Artigo 2' compreenderá os seguintes dados.
disponíveis, n() momento. para o Estado Parte notifi
cador:

(a) hora. local exato. quando apropriado, e a natureza
do acidente nuclear;

(b) a i'lstalação ou atividade envolvida;
(c) a causa presumida ou csrabelecida e o previsível

• desenvolvimento do acidente nuclear, no quç diz respei
to.ã liberação tninsfronteiriça de material radioativo;

.(d) as característícas gerais da libcmç:l0 radioativa,
inciuinc!o. até onde for.viãvd e apropriado. a naIUre7:1,
a pro"lível forma física e quílhica e a quantidade, COm
posição C a dimensllo efetiva da liberação radioativa;

(e) inforn,lação sobre as condições mcteorolór.ieas e
hidrológicas atuais c previstas. neeess:írias à previsão
da liberação transfronteiriça dos materiais radiüativos:

(f) os resultados da Illonitoraçllo ambiental relevan
tes it liberHçao Iransfronteiriça dos materiais radioa
tivos;

(g) as medidas de proteção tomadas ou plenejadas
fora do lugar do acidente; .

(h). o progn<lstico de eomport:unen to ao longo do
tcmpó da libcraç~ilJ radioativa.

2. Tal infonnaçüo será complemcntada em intetvalos
apropriados por outras infonnaçües Jciev:inles sobre
o desenvolvimento d:l ,ituaçllo de emergência, incluin
do o seu término, previsí"d ou de flJl().

3. A inforlllaçüo rccebida de acordo com o itc'm (b)
do Artigo 2' podcni ~cr ~usada sem restrição, exeCIO
quant.lo tal infOl maç;:10 for dada conriç.Jcndulmentc pelo
Estado Parte notificador.

ARTIGO 6'
Consultas

Um Estado Parle que fornt.:ccr informaç:."io de acordo
com o í!em (b).do Artigo 2'", sempre ,/ue wznavclmcll\"
viável, responder,í imediatamente ao pedido de infor
mações ou coúsultas adicionais pedidas por um Estado
Parte ;Ifelado. comvist:IS a minimizar as conseqüências
radiológicas naqllele Estado.

ARTIGO 7
Autoridades Competeuies l;-!'untos de Contato

1. Cada Estado Parte fará saber à Agência e aos
outrosEstados Partes, diretamente 011 atrav,,", da Agên
cia. suas autoridades competentes e ponto de contato
responsáveis pelo fornecimento e recebimento da notiii
eaçãó e informa,ao referi<;la no Artigo' 2'. Tais pontos
de contc~to c um centro dentro da Agência devenl0
estar continuamente disponíveis.

2. Cada Estado Parte deverá informar imediatamente
à Agência"de quuisq'Ué;f mud(ln~·a ..s que po.s~am vir a
ocorrer na informllç:io referida no parlígrafo 1.
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3. A Agência dever': mamcr uma lista atualiza(la de
autoridades nacionais e pontos de -contato e ainda de
pontos de contato de organizações intem_acionais rele
vantes c a fornecerá aos Estados Pancs. Estados Mem
bros e organizações internacionais relevantes.

ARTIGOS'
Assistência lIOS Estados Partes

A Agência deverá, de acordo com seu Estat~to e
a pedido de um Estado Parte que não tenha atiVidades
nucleares mas que. tenha fronteiras com um Estado que
tenha um programa nuclear allvo mas que náo seja
Parte, condu1.ir investigaçõcs sobre a possibilidade e
estabc1ecimcntq de um sistema de monitoração de ra
diaçáo apropriudo com vista a facilitar a realização dos
objetivos da plesente Convenção.

ARTIGO <r

Ajustes Bilaterais e Multilaterais

Na proteção de seus interesses mútuos. os Estados
Partes poderão cousidaar. quando apropriado. a con
clusão de ajustes bilatcriais ou multilatcrais relaciona
dos com o tema da presentc Convenç';o.,

ARTIGO lO

Rdllçóes com Outros Acurdos hltcrl\aclullllis

Esta Convcl1~';o não pOlk'r;í afetar Os pireitos c obri
g'lções recíprocos dos Estados Partes estabelecidos por
éh:ordolo; intcrnadol1ail'i cxistçntc~ gue ~t:' r~'I~lcionl'm I.:'OUl
Os ,1SSUI1(()S tróltadtlS pela presente Conv('nç<io, (lU por
aeordos intl'rnacitlnais futuros, concluídos, conforme
o objeto e o propósito da presente Convcnç1io.

ARTIGO 11

Sotução de Controvérsias

1. No caso de controvérsia entre Estados Partes,
ou entre um Estadu Parte e a Agência. relativa à inter
pretaç;;o ou aplicação da presçnte Convcnção, as Pãrtes
na controvérsia efetuarão con'sultas com vistas à rewlu
ção da eontrovérsia por meio de negociação ou outro
m!;io pacífico de "olução de controvérsias aceitáveis pa
ra elas.

2. Se uma controvérsia desse tipo entre Estados Par
t("s não puder ser resolvida no prazo de IJma ano. a
partir do pedido de consulta me,ncionado no paHígrafo
I, deverá, por solicitação de qualquer parte na disputa,
Ser submetida "arbitragem ou enviólda à Corte Interna·
cional de J ustrça para decisão. Ouando uma contro
vérsia for suhl1letida a arbitragem e se, no prazo da
seis meses a partir da data da solicitação. as partes
na controvérsia não puderem concordar sobre a organi
zação da arhitragcm. uma Parte podcni solicitar ao Pre
sidente da Corte Internacional de Justiça ou ao Secretá
rio-Geral das Naçócs Unidas para nomear um ou mais
árbitros. Em casos de solicitações conflitantes pelas Par
tes da controvérsia, a solicitação ao Secretário-Geral
das Nações Unidas terá priorkbde.

3. Ao aSSin:lf, ratificar, aceitur, aprovar ou aderir
ã prcsente Convenção, um Estado poderá declarar que
não se considera "brigado por um ou amhos com relação
aos procedimeutos prcvistos no parágrafo 2. Os outros
Estados Partes ",;0 se considerarão obrigados com rela
ção a um procedimento de soluç;io dc controvérsias
previsto no palligrafo 2 com rcla,ão a um Estado Parte
para o qual tal declaração estiver cm vigor.

4. Um Estado Parte que fizer um'l declaração nos
termos do parágrafo 3 Jl')lkrá a tjualquer "",mcnto I'cti
I á-Ia lI\ediaute no! ificação ao dCJlosit:írio.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

ARTIGO 12

Entrada em Vigor

1. A presente Convençáo estará aberta à assinatura
de todos os Estados e da Namíbia, representada pelo
Constlho das Nações Unidas para a Namrbia, na sede
da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena
e'na:,.éds..das1-laçcies Unid'l' em Nova Iorque, a partir
de 26 de setembro e 6 de \)utubro, respectivamemc,
até sua eetrada cm vigor ou por doze meses, qualquer
que !.cja o período mais longo.

2. Um Estado e ~ Namíbia, representada pelo Conse
lho das Naçcies Unidas para a Namíbia, poderão expres
sar seu consentimento qe tornar-se parte da presente
Convenç'io pela lIssipatura, ou por depósito dc um ins
trumemo de ratifica,3o, aceitaçiio ou aprovação que
seguir a assinatura feita sujeita a ratificação, aceilação
ou aprovaçáo ou pelo deptlsito de um instrumento de
adesão. Os instrumentos de ratificaçãn. aceitação, apro
vação ou adesão serão depositados junto ao depositário.

3. A presente Convenç,io entrará em vigor trinta dias
após o consentimellto cm ser parte dela e.xpressado
por três Estados.

4. Para cada Estado que expressou o conscntimento
em ser parte da presente Convenção após sua entrada
em vigor, a presente Convenção entrará em vigor para
àquele Estado trinta dias após a data de expressão d()
consentimento.

S. (6) A presente Convenção será aberta a adesão
nos tennos do presente artigo, de organizações interna
cionais e organizações de integração regional consti
tuídas por Estados soberanos, que têm compctência
com relação à ncgociação, conclusão c aplicação de
acordos intcrnacionais cm temas cobertos pela presente
Convenção;

(b) em temas de sua compctência, tais organizações
deverão, em seu próprio nome, exercer os direitos c
cumprir cnm as obrigações que a présente Convenção
atribui aos btados Partes;

(c) ao depositar seu instrumento de adesão, tal organi
zaçiio far~{ ao depositário uma declaração que indicará
o alcance de sua competência com relação aos I.cmas
cobertos pela presente Convenção;

(d) tal organização não terá qualquer voto adicional
ao dos seus Estados-membros.

ARTIGO 13

Aplicação Provisória

Um Estado poderá, ao assinar a Conve"ção ou em
qualqaer data posterior, antes d'l entrada em vigor da
presente Convenção para ele, declarar que aplicará a
presente Convenção provisoriamente.

ARTIGO 14

Emendas

1. Um Estado Parte poderá' propor emendas à pre
sente Convenção. A emenda proposta será submetida
ao depositário que a circulará imediatamente a todos
os outros Estados Partes.

2. Se a maioria dos Estados PlIrtes ~olicitar ao deposi
tário que organize uma conferência paI a considerar as
emendas"pfópostas, o depositário convidará todos os'
Esiados Partes a participar de tal confere'neia. a qual
n,;o poderá iniciar-sc antes de trinta dias apôs a expe
dição dos convites. Oualquer emenda adotada na Con
ferência pm uma maioria de dois terços de todos os
Estados Partes será consignada em um protocolo que
ficará aberto à assinatura em Viena e Nova York por
todos os Estados Partes.

~. O protocolo entrará em vigor trinta dias apôs a
data em que o consentimento íor expressado por trê:'
Estados. Para cada Estado que expressar o eonscntl
mento cm fazer pane do protocolo após sua entrada
em vigor, o.protocolo entrará em vigor para aquele
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Estado trinta dias após a data .de expressâo do consen
timento.

ARTIGO 15

DClllínda

1. Um Estado Parte poderá dcnunciar a presente
Convenção por notificação escrita ao depositário.

2. A dcnúnica terá efeito um ,!no após a data na
qual a notificação for recebida pelo depositário.

ARTIGO 16
DepositáIio

1. O Diretor-Geral da Agêneia será o depositário
da presente Convenção.

2. O Diretor-Geral notificará prontamente os Estados
Partcs e todos os outros Estados de:

(a) cada assinatura da presente Convenção ou qual
quer protocolo de emenda;

(b) cada depósito do instrumento de ratificação, acei
tação, aprovação ou adesão relativo ã presente convcn
ção ou qualquer protoc.olo de emenda;

(c) qualquer declaração ou rctirada de declaração nos
termos do artigo 11;

(d) qualquer declaração de aplicação provisória da
presente Convenção de acordo eom o artIgo 13;

(el a entrada em vigor da presente Convcnção ou.
qualquer emenda a ela; e .

(O qualquer denúncia feita nos termos do artIgo 15.

ARTIGO 17
Textos Autênticos e Cópias Autenticadas

O original da presente Convcnçáo dos quais os textos
em árabe I chinês. inglês J francês, rU~\O <,' espanhol l'éio
igualmentc autênticos, ser,;o depositadt's mm " Dire
toreGeral da Agência Interuacional de Energia Atômica
que enviará cópias autenticadas aos Estados I'artcs e
a todos os outros Estados.

Em fé do que os abaixo-assinados, devidamente auto
rizados, assinaram li presente Convenção, aberta à assi
natura de acordo com o panígrafo I" do artigo 14.

Adotada pela reunião da Conferência Geral da Agên
cia Internacional de Energia Atômica em sessâo espe
cial em Viena. aos vinte e seis dias do mês de setembro
do ano de mil novecentos e oitenta e seis.

CONVENÇÃO SOBRE A$SISTI~NCIANO
CASO DE AClDnNTE NUCLEAR

OU EMEHGI~NCIARADIOLÓGICA

Os Estados Parte, da presente Convençào.
Conscicntes de que atividades nucleares estão sendo

exercidas cm vários Estados,
Lcv,,,,do em cOllsideraç'io que mcdidas abrangentes

foram c estão sendo tomadas para a!-.~egllrar um aho
nível de segurança em atividades Iludeare>, COI1\' o obje
tivo de evitar acidentes nucleares e minimizar as conse
qüências de qualquer acidente de,,;e tipo que puder
oconer,

Desejando pross~guir no fortll1ccimento da coope
ração internacional no tocante ao desenvolvimento e
uso ,cguro da "nergia nuclear.

Convencidos da neccssidade de um arcabouço inter
nacional que facilita rã a pronta prestaçito de .assistência
no caso dc um acidente nuclear ou emergência radiol6
gica para atenuar suas conseqüências.

Considerando a utilidade de ajustes bi!atl.ais e mlllti~

latcrah~ sobre assistência rnlÍtuu:ncssa área,

Levando em conta as atividades da Agéncia Iotema
cional de Energia Atômica no desenvolvimento de parâ
metros para os ajustes de assistência 1I11itua no caso
de emergência relativa a UIl1 acidentc nuclcar ou emer
gência radiológica,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO l'
DiSllosiçõcs Gerais

1. Os EstHdos Fartes cooperarão entre si e com a
Agência lntcrn:teiona! de Energia Atômica (domvante
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denominada "Agência"), de aco~do com as disposições
da presente Convenção, para facilitar a pronta assis
tência no caso de um acidente nuclear ou emergência
radiológica, para miniInizar suas conseqüências é para
protcger a vida, a propriedade e o meio ambiente dos
efeitos de emissões radiológicas.

2. Para facilitar tal cooperação; os' Estados Partes
poderão concluir ajustes bilaterais ou multilateraiS ou,
quando apropriado, uma combinação de ambos, para
impcdir ou minimizar ferimentos ou danos que po~sa,:"

ocorrer no caso de um acidente nuclear ou emergenela
radiológica.

3. Os Estados Partes s<?!icitam à Agência que, no
âmbito de seu Estatuto, envide seus melhores csforços,
dc acordo com as disp():;içóçs da prescnte Cónvenção,
para promover. facilitar e apoiar' a coopcração entre
os Estados Partes prevista na presente Convenção.

Artigo 2'
:Di~llosiçõessobre Assistência

1. Se um Estado Parte necessitar de assistência no
caso de um acidente nuclear ou emergência radiológica,'
quer esse .acidente ,ou emergência .se origine ou não
em seu território, jurisdição ou controle, poderá solici
tar tal· assistência de outro Estado Parte, diretamente
ou atrav~s de Agencia, eda Agência ou, q1rando-âíJro
priado, de outras organizaçõçs iJltergovernamenrais in
temacionais (dorav:nlle denominadas "organizaçôes in-
ternacionais"). '

2. Um Estado'Parte que solicitar assistência especi
ficará o alcance e tipo ne assistt'ncia requerida e. quando
praticável, fornecerá à parte que 'prcstar assistência a
informação neeessnria para que e~sa Parte possa deter
minar em que medida poderá atender à solicitação.
No easo em que ri:i" for possível ao Estado Parte reque
rente' especificar o alcance e tipo de assistência reque-'
rida, o Estado Parle requerente e a Parte que prestar
assistência de,;idirão, mediante, consulta, o alcance e
tipo de assistência requerida.

3. Cada Estado Parte ao qual uri1a solicitação de
tal assistência for dirigida decidirá prontamente e notifi
eará ao Estado Parte requerente, dirctamente ou atra
vés da A'gência, se está em condições de prestar a assis
tência requerida e o alcance e condições da assistência
que puder ser eoncedida.

4. Os Estados Partes, na medida de sua eapacitação,
identificarão e l1otificar,jo ii Agência os peritos, equipa
mento e materiais que pod'eriam ser postos à nisposição

, para o fornecimento de assistência a out.;os Estados
Partes no caso de um acidente nuclear ou emergência
radiológica, bem como as condições, especialmente as
financeiras, sob as quais tal assistência poderia ser con
cedida. . ,

5. Qualquer Estado Parte poderá solicitar assistên
cia relacionada com o traramento médico ou relocaç:io
temporária no território de outro Estado Parte de pes
soas envolvidas em um acidente nuclear ou emergência
radiológi';' .

6. A Agência responderá, de acordo com seu Esta
tuto e nos -termos da presente Convenção, à solicitação.
de assistência de um Estado Parte ou um ESlado mem
bro no caso de um acidente nuclear ou emergência ra-
diol6gica; "

a) tornando disponíveis os recursos apropriados alo
cados para esse fim;b' transmitindo prontamente asolicitação a outros
Estados e organizações internacionais que, de acordo
com informações existentes na Agência, possam ter os
recursos necessários; e

c) se solicitad,a pelo'Estado reqúerente, coordenan
do a assistência a nível internacional que se pOSS3: tornar·
disponfvel.

ARTJG03'
DIreção c Controle da Assistência

A ml.~nos que seja acordado de outra 11Ian('ita:

a) A direção; controle, coordenaç:jo c sllpervis:ío
geral da assistência s('rá de responsabilidade do Estado

'requerente, no âmbito de seuterrilório. A parte que
prestar assisténcia,'sempre que a assistên~ia ('nvolver
pessoal, deverá designar, em consulta com o Estado
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'solicitante, a pessoa que tica;á a cargo e terá supc,-visãO
,operacional imediata sobre o pessoal e o equipa..;',:lto
por ela fornecido. A pessoa designada deverá exercer
tal supervis~o em cooperação com as autoridades apro-
pri~~~s do'Estado recj~erente. '""" 'i,;-'"

11) () Est;l,]" r~'qlJerel1fe deve,,! forn~'cer. oa medida
de s·uas possihilídll(jes~ IOC:'lis e serviços para a ;tdJl1inis~·

Iraçáo apropriada e efetiva <1:< assist6ncia. Também as
segura"í a proteçâodc pessoal, equipamçntü " m:tte
ti~li~ trazidos ti ~~u território pela parte qlll: pn:sta·a~sü.;·

tência Oll o nOI11l; tks~a últírlla. para tal propósito;.
c) .a propriedade do equipamellto e dos materiais

fornecidos por qualquer elas partes durante os períodos
de assistência pCl'mallcccn'í inalterada e-.seu retorno será
assegurado; -

d} um Estado Partc que forn~ccr assi"itência em
,resposta a um pedido. nos termos do p~rágrafo 5 do
artigo 2". çoordenará tal assistência dentr.u de ~l:U terri-'
tório.

ARTIGO 4'

Autoridades Compctelltes e Pontos de Contato

I. Cáda Estado Parte eomunicará à 'Agência e aos
O,IItroS Estados Partes, diretamenre ou através da Agên
cia, suas.autoridadcs'competente~·'en pouto de eontato
autorizado para fazer e receber sol~citaç<1cse para acei
lar oferecimentos de assistêneia. Taispontos de contato
e um ponto focal na Agência estarão pcrmanentemente
disponíveis:

2. Cada Estado Parte informará prontamente' a
Agência dc quaisquer mudanças qucpo5Sam ocorrer
na informação mencionada no parágrafo l'

3. A Agência forneceni, de mllneira regular e expe
dita, aos 'Estados Partes, Estados Membros e organi-'
zaçõcs internaCionais relevantes a informação -meneio":
nada nos parágrafos 1 e 2.

ARTIGO 5'

FUiIÇ(íes da Agência

Os Estados Partes solicitam à Agência de acordo com
o parágrafo 3 do artigo 1" e sem prejuízo de outras
disposições da presente eonvenção<]ue:

(a), eolete e dissemine áos Estados Partes e Estados.
mel~lbros informaçües relativas ·a:

(i). peritos, equipamento e materiais que poderiam
ser postos à disposição no caso de acidentes nucleares
'ou emergên~ias radiológicas;

(ii) metodologias, técnicas e resultados disponíveis
de pesquisas relativas à atuação eln. resposta a acidentes
nucleares ou emergências radiológicas;

(b) :Issista um Estado Parte ou Estadn membro '
quando solieitada, em qualquer dos temas seguintes
ou outros apropriad,)s: .

(i) preparaçiio de pIaJ10S de emergência no caso de
acidentes nucleares e emergências radiológicas e de le-
gislação apropriada; ,

(íi) desenvolvimento de progrilltlas de·treinamento
de pessoal apropriados para enfrentar acidentes Duclea'
res e emergências radiológieas; . ,

(iii) transmissão de pedidos de assistência e infor'
mação relevante no caso de aéidente nuclear ou emer
gênciaradiológica;

(iv) desenvolvimento de programas, procedimentos
e parâmetros apropriados de monitoramento de ladiá- .
ção; ,

(l') 'coiíd"';;io de investiga'ções sobre iJ f;lCtihilidade
de estabelecer ~istel11as apropriados de monitoramento
de radiaç.lo.

(c) torne disponível para um Estado Parte ou um
Estado ·l)lCmhIÜ que requerer assistência no ,~\S() de
acidente nudcar ou emergência radioWgica os recursos
apropric,dos alocados para ° propó~ito de fazer um ba
lunço inicial do acidente ou emergência;

(d) ofereça ?eus bons'ofícios aos Estados Partes c
ES1Hdt.)~. il'll'm!;ros flP ca~o de um acidente 1111e1ear ou
cmcrgrncia radiol6giea: e' ' .

(e) estabeleça e manlenha Jigüç50 eOI\1 organizações
inte'rni.tl'lonais, re1e\'ant~s para os propó~itos de obter
e imeleambiar informações e dados rek·vantes. bem
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como colocar à disposição uma lista de lais org~Iiizações

aos Estados Panes. Estados memoros t~ organizações
acim~ mencionadas. .

ARTIGO 6"

Confidencilllidade e Declarações PúblicllS

1. à Estado requcrente e a Parte que prestar assis:
tênda protegerão a confidencialid:<de de qualquer infor
ma-ção confidencial que se tornar disponívCi a qualquer
das duàs em conexão com a assistência no caso de aci
dente nudear ou emergência radiológica. Tal 'informa
ção sefá usada exclusivamente para os propósitos da
assistência-acordada.

2. A Parte que prestar' assistência fará, todos os es
forços para coordenar-sc COm o Estado requerente antes
de liberar informação ao público sobre a assistência
prestada em eonexão eom um acidente nuclear ou emer
gência radiológica.

ARTIGO 7'
Reembolso de Custos

1. A' Parte que !>reste assistência poderá oferecer
essa assistência sem eustos para o Estado requerente.
Ao eonsiderar se oferecerá assistência com tal base,
a Parte que prestar assistência levará em consideração:

a) a natureza do acidente nuclear ou da emergência
radiológica;

b) o lugar de origem do acidenle nuclear ou emer
gência r:<diológica;

c) as necessidades dos países em desenvolvimento;
d) as necessidades específicas de países sem instala-

çües nucleares; e .
e) quaisquer outros fatores relevantes.

2. Quando a assistência for concedida total ou parcial
mente com base em reembolso, o Estado solicitante
reembolsará a Parte que prestar assistência pelos custos
incorridos pelós serviços concedidos por pessoas ou or
ganizações que atuamem seu nome e por todas as despe
sas relacionadas com a assistência; na medidã em que
tais despesas não forem diretamente custeadas pelo Es
tado solicitante. A .menos que seja acordado de outra
mllneira. o reembolso será feito prontamente. depois
que'õ ESfad&~~.,.,;ra'rlIssiSte'il~~"aPtesen"
tado seu pedido de reembolso a'o Estado solicitante;
c. com relação aós custos. que n~ío 05 ~ustos locais,
será Iivrcmcnte,transferfvel.

3, Não obstante o parágrafo 2, a Parte que prestar
assistência poderá a qualquer momento perdoar ou con
cordar e(nu () adiamento do'reembolso, lotai ou parcial
mente. Ao.considerar tal perd.{o ou adiamento, as Par
les que prcstarem assistência darão a devida conside
ração às necessidades dos pafses em (itsenvolvimenlo.

ARTIGOS'
Privilêgios, Imunidades e Facilidades

1. O país solicitante eoncede"í ao pessoal da Parte
que prestar assistênei:< e ao pc~soal que agir em seu

, nome o~ necessários privilégios, imunidades e facili
dades para o desempenho de suas funções lle assis
tência.

2. O Estado solicitante concederá os seguintes privilé·
gios e imunidades ao pessoal da Parte que prestar assis
tência ou ao pessoal que atuar em nomç dela, eujos
nomes tiverem sido devidamente notificados ao Estado'
soliCitante e aceitos por este: ',",

a) im"ttnidade de prisáo, detctlção e processo legal,
inclusive jurisdição penal, civ.i1 e administrativa, com
relação a atos ou omissões no áesempenho de seus deve
res; e

b) isenção de impostos, taxas ou uutras cobranças,
com exceção das normalmente incorporadas no pt eço
das mercadorias O" pagas por serviços prestados, com
respeito ao desempenho de suas funçóes de assistência.

3. O Estado solicitante:
a) concederá ao Estado que prestar assistência a in

sençáo de impostos, taxas ou outras cobranças sobre
o equipamento e propriedade trazida para O território
do Estado solicitante peja Parte que prestar assistência
para os propósitos da assistêneia; e

. b) concederá imunidade de apreensão, incorporação'
ou requisição de tal equipamento e propried:<de.
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4. O Estado solicitante a,:,scguraní o retorno de tal
equipamento e propriedade. Se solicitado pelo Estado
que prestar assistência, o Estado solicitantc providen
ciará, na medida em quc puder fazé-Io, a necessária
descontaminação do equipamcnto recuperável cnvol
vida na lIssisténcia, previamente a seu retorno.

5. O Estado solicitante fR~ilitará a entraoa. estada
e partida de seu território nacional de pessoal notificado
com base no parágrafo 2 e de 'equipamentos e bens
envolvidos na assistência.

6. Nada no presente artigo obrir,ar:í o Estado solici
tante a cOl\cedt:r a seu~ nacionais ou residentes pelIDa·
nentcs ()~ pJ ivil~gíns e imr.lJlidade:-, previstos nos pará
grafos adma.

7. Sem prejuízo dos privilégios c imunidadcs, todos
os beneficiários de tais p,ivill'gios e imunidaoes mencio
nados 110 presente artigo estáo obrigados a respeitar
as leis. e regulamentos do Estado solicitante. Tumbcnl
estão obrigados a não interferir nos n~gácio~ internos
do Estarlo solicitame.

8. Nada no presente artigo prejudicará os direilOs
e pbrigaçãcs relac~ç)flaU05 com os privilégios c imuni
dades concedidos co1n base em outros ajustes iiilt.:.In;~

cionais ou regras de direito internacional consuetudi
nário.

9. Ao assinar, ratifIcar, aceitar. aprovar ou aderir
à presente Convenção, um ESlado poderá declarar 'Iue
não se considera no todo ou em partc obrigado pelos
par.igrafos 2 c ~.

10. Um Estado Parte que tivcr fcito uma dcc1araçáo
de acordo com o parágrafo 9 podcrá a qualqucr mo
mento relini-Iu. mediante notificaçilu ao depo~itúrio.

ARTIGO 9"
Trãnsfto de Pessoal, Equipamento e Proprirdade

Cada Estado Parte, a pedido do Estado ,olieil"nte
ou da Partc '1ue prestar assistência, ousear« facilitar
O trãnsito por seu território de pessoal de\'idamente
Ilotifirudo, equipamento e propriedade envolvidos na
assistêucia, provenientes ou destiuados ao Estado solici
tante.

ARTiGO 10
Reclamação e Compensação

1. Os Estados Partcs cooperarão estreitamcnte com
o objetivo de' facilitar a resotução de processos legais
e mencionados no presente artigo.

2. A menos que se convcnha de outra maneira um
Estado solicitante proeeder<i da seguinte maneira com
relação ã morte ou ferimento de pessoas, danos ou
perda de bens, ou da'10s ao meio ambientc causados
em seu território ou em outra «rea sob sua jurisdição
ou controle no curso do fornecimento da assistência
solicitada:·

a) não n;overá qualquer processo legal contla II Pllrte
que prestar aS5istencia ou pessoas ou outras entidades
legais que estiverem atuando em nome dela;

(b) assumirá a responsabilidade no tratamento de
processos judiciais movidos por terceiras partes eon tra
a parte que prestar assistência ou contra pessoas ou
outras entidades legais que cstiverem agindo em seu
nome;

(c) manterá a parte que prestar assistência ou as peso
soas ou outras elltidádes legais que agirem em seu nome
livre dos processos legais referidos lia letra (b); e

(d) compensará a parte que prestar assistência ou
as pessoas ou outras entidades legais que atuarem em
seu nome por:

(I) mortc ou ferimento de pessm! da parte quc pres
tar assistência ou de pessoas que atuaram cm se 11 nOIl1'~:

\111 I'CIU,l \.lU UcUtU u .... ClIIIJi'clIIICIJlU I \,q Lllll"uIlIVt:1

ou de materiais relacionados com a a~:!,J:.lÓll·i:I. ("(edo
em' casos dc conduta dolú~a dos indi\'~duos que causa
ram a morte, ferimento, perd.. 011 dano.

3. O presente arligo não impe<.lirá a cOJnI'C'n,ação
ou indenização disponível nos termos de quaiqu<>r acor·
do ou lei nacional de qualquer Estado.

4. Nada no presente artige, obrigará o Estado solici
tante a aplicar o parágrafo 2 no todo ou em parte a
seus nacionais ou residentes permanentes.

5. Ao assinar, ratificar, aceitar ou aceder à presente
Convenção, um Estado poderá declarar:
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(a) que n"o se considcra obrigado no todo ou em
parte I>e!o parãgnifo 2;

(b) quc nã" aplicará o p'IJ,ígrafo 2 no todo ou em
parte nos casos de negligência acentuada pelos indivl
duos que çausnram a mortt, rcl'imcntos. perda ou dano;

6. Um Estado P~rte. que fizer uma declaração n()s
termo,; <.lo par:ígrafo:' poder,; a qualquer momento reti
rá·la por notificaçüo ao depositário.

ARTIGO 11

o Estado solicitante ou a Partc que prestar assistência
poderá, a qualquer momento, após consultas apropria
dm; e mediante notificaç<lo por escrito, solicitar a tcrmi
nação da a"istência recebida ou conccdid<l nos termos
da presente Convenção. Uma vez feita tal solicitação,
as partes envolvidas realizarão consultas entre si com
vistas a acordar a conclusão apropriada da absisténcia.

ARTiGO 12

.Relação com outros Acordos Internacionais

A presente Convençáo não afctani ""direitos recípro
{'Os e as ohrigaçõcs dos E,tados Partes, previstas em
acordos internacionais existentes que se relacionem aos
temas cob.;rtos pela presente Convenção ou em futuros
acordos internacionais concluídos de acordo com o ob~

jetivo e propósito da preseote COII\'enção.

ARTIGO 13

Solução de Controvérsias

J. No caso de controvérsia entre Estados Partes,
ou entre um Estado Parte c a Agência, relativa à inter
pretação ou aplicação da presente COIlvenção, as Partes
na controvérsia efetuarão consultas com vistas à re!;olu
çiio da controvérsia por meio de negociação <lU outro
meio pacífico de solução de controvérsias aceitável para
elas.

2. Se uma controvérsia desse tipo entre Estados Par
tes não puder ser resolvida no prazo de um ano a partir
do pedido de consulta mencionado no parágrafo I, de
verá, por solicitação de qualquer parte na disputa, ser
submetida a arbitragem ou enviada à Corte interna
cional de Justiça para decisão,. Quando lima contro
vérsia for submetida a arbitragém e se, no prazo de
seis mcses a partir da data da solicitação, as partes
na controvérsia 'não puderem concordar ",obre a organi
zação da arbí1ragem, lima Parte pnder~t s()l1citar ao Pre-·
si<knte da Corte inlernacio"al de Ju'li~':1 ou ao Secretá
rio-Geral da~; Nações Unida~ pala nomC,jf um ou mais
árbitros. Em casos de solicitaç,',cs conflitantes !,elas Par
tes da controvérsia, a solicitaç,jo ao Secre,tário-Geral
das Nações Unidas terá prioridade.

3. Ao assinar, ratificar, aeeitar, aprovar ou aderir
à presente Convenção, um Estado poderá declarar que
não se con~ideraobrigado por um ou ambos com relação
aos procedimentos previstos no parágrafo 2. Os outros
Estados Partes não se considerarão obrigados com rela
ção ~ um procedimento de solução de controvérsias
previsto no parágrafo 2 com relação a \'111 Estado Parte
para o qual tal declaração eSlivcr em vigor.

4. Um Estado Parte que fizer uma declaraç,jo nos
termos do panlgrafo 3 po<.lerá. qualqucr momento mti
rá-Ia mediante notificação ao dcp",it«rio.

ARTIGO 14

Entnldu em Vip,or

I. A presenle Convenção estará aberta fi H"inatura
de todos os Estados e da Namr1:Jia, representada pelo
Conselho das Nações Unidas para a Namfbia, na sede
d<l Agência 11l\ernacional de Energia Atômica em Vien:l
e lia sede da, Naçõcs Unidas em Nova Iorque, a p"rtir
de ,ua cntrnC!a em vigor ou por dm.e meses. qualquer
que seja o período mais longo.

2. Um Estado ca Namihia, rcprescntada pdo C'l!1
sclho das Naçlíc, Unida~ para a Narnrbia. podn;,o e·x·
pressa r seu ClllI.entill1ento de tornar-se parte d.\ pr,'
sente COl1\'ençáo pela assinatu m, ou p<lr dcpó~;it<J de
um instrumento de ratificaçüo. accita~'~lo ('li aprovaç~o

que seguir a as~inatura feita sujeita a ratíficaçáü. aceita-
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ção ou nprnvação ou pelo depó:-itü de um jn~trulUclltú

de mles:io. 0<.; instrumclltC1~ de ratifi:.:aç:io. acdta~·"-lü,

aprovaçtio ou Hde:~üo ~cn1.o dCpO;..jf~ld0~ junto ao uepo
sitário.

3. A presente Conven",o cntr-irá em vigor trinta
dias apób o cnmentiménto em ser parte dcla exprc~sado
por três Estados.

4. Para cada Estado que exprcv"oll o consentimento
e.m ser p.Hte da presente COl1vem;;io aprJ~ ~ua entrada
em vigor. a presente Convençãu entrará em Vl~l)r para
aquele Estado trinta dias ap<is a data de expre,;,ão do
consentimento.

5. (a) a presente COIl\'enç,;o ,ed aocrta o, ades;'o
nos termos do prcr.:,cnte aftigl). dL' org;:miLaçõc~ interna
cionais e organizações de integraçiio regi(Hla,J ef'nsli
tuídas por Estados soberanos, que km compct,;n(;,
com relação à negociaçáo', cOl1clu.;,;.io e aplicclç;io UL'
acordos internacionais em tema~ Ll1t--'crtns pela 1'1 cscntc
Convenç;lo:

(b) em temas de sua compctéllcia. [,li:.:. nl.Ç:lIli?'l'(":":

deven:io, em seu prtiprio nome'. eXl'lú,'r llS, dllCii("~ c
cumprir com a~ obrigações qUl' a prL'~L'ntt' C,lfl\ t';"',~ ;1"
atribui ao~ Estados P3rtes;

(cl ao depositar seu in~trLJmf'ntl' tiL' tlLksã'l. t:l] 0r
ganização farol ao uepo~jttírio lima (L.:clar.1ç;·IO '-pie irlJI
cará O alcance de sua COl1lpctt.~nL'in com rd~'çi(1 ;hl~

lt":mas eohert(lS pela presente (,'011\'(,11(;:'\0:

(ri) tal ()rganizaç~lnn.l0 tl'r;í qualquer vllln adi, 1l1lU!

ao oos seus Eslado~ Memhro!',

ARTIGO 15

Aplicação Pro"isória

Um Estado poderá, ao assinar a Convenção ou em
qualquer data postcrior, antes da entrada em vigor da
presente Com'enção para ele, declarar que aplicará a
presente Convenção provisoriamente.

ARTIGO 16

EllIcnd'l,~

1. Um Estado Parte poded propor emendas ,1 pre
Sl'nte COI1\'cnç:io. A emenda propusta ~ertí ~ubmetiJH

ao tkpositâriu que a firculará imcdinfarnenlr. a todos
os outro!'. F:~t;l(Jos Partes.

2. Se a maiori" dos ESlados Panes solicitar m~,depo
sjt~hio gu(" organize uma conf~fl~nci;j para cOllsiderar
as emendas propostas, o dcpo:-.it:iriü rOJl\'ü.lar:i toJos
os Estados Partes ~I participar de tal conrerência. a qual
n:io podcni iniciar-se antes de trinta dias após a expe
diç<io dos convitc!í. Qualquer emenda aúotac.b na Con
ferência por lIIHH maioria de dois ter\(l~ d~' Iodos os
Es{ndos Par tes será con"jgnaua em um protoc()lo que
ficaní aherto:i asçinatura em Viena e Nova Iorque por
todos os Estados Partcs.

3. O protocolo l.'ntrarú '~m vigor trinta dias npds
a data em que o consentimento for expressado por três
Estados. Para cada Estado que' ~'.·xpt('St;;ar o consenti
:llcnto em fn7.C'r p:lItc do Ploto('(,l"lo apc)s sua entrada
em vigor, o protocolo entraní em vigor para aquele
Estado irinta dias apás a datd de expressão do eon'en·
timento.

ARTIGO 17

Denúncia

1. Um Estado Parte poder'í denunciar a presente.
Convenção por n0tificaç~ü) escrita ao úcpo~itário.

2. A demíucia tcrá cf~ito um alio após a data na
'qual a notificdção for reccbida pelo depositário.

ARTIGO Ix
D"pusiliírio

1. O Dírctnr·G~ral da Agência :~eni o dL'po~it;íriCl

da plCscntc COIl"cnç'10.

2. O Dil>:lüt-Gcml lHltifieilr:í prontamente os Estll
do, Partes c wdC\:, os outros ESlados de:

(u) cada as,inatura da prescIlt" COl1\'CllÇ<lO ou qual·
qtH'1 protocolo de emenda:
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(b) cáda depósito do instrumento de ratificaç:io, acei
taçüo, apnivaçüo 011 adc~tio relativo à presente cúnven
ç[o(l ou q'lalljucr protocolo de emcnda;

le) qualquer declarnçdo ou rctir"da de dcclaração nos
termos dos "rligos 8", 1(J e 13:

ld) qualqut!'r'dcclaraç:-,n de aplicaç:-'o prl)visória da
presente Convenção de acordo com o artiJ!o 15,:

. (e) a entraúa em vigor da prcs~n(c Convenção ou
qualquer emenda a ela; "
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(I) qualquer dcnúncia feita 1I0S termos do artigo 17.

i\RTIGO 19

Textos AutêlllicfiS e Cópias Autcnticad:ls

O origin:ild:J presente Convenção'uos quais oslexms
em árabe:. chinês. inglês. fram"ês. russo e espanhol são
igualmente autênticoS. serão dep;),itados com o Dire
tor-Geral da Agência Internacional de Ent:rgia Atômica
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que enviará cópias autenticadas a()s Estados Partes e
a todos os outros Estados.
, Em fê do que os abaixo-assinados, devi,1amentc au
torizados. assinaram a prcsente Convcnção. a\1erta à
assinatura de acordo com o par,ígrafo l' do artigo ~4.

Adotáda pda reunião da Confcrência Geral da Agên
cia Internacional de Energia Atômica em sessão espe·
cial em Viena. aos vinte e seis dias do mê~ de setembro
do ano de mil novecentos e oitenta c seis. ,

PARElJER DA COJaSSÃO DE CONSTITUtÇÃO E JUSTIÇA É REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

Em cumprimento ao disposto-no art .. 49; XIV, da

constituição Federal, o Excelentíssimo senhor Presidente da

RepUblici encaminha ao Congresso Nacional o presente texto das

convencões sobre Pronta Notificação de Acidente Nuclear e so

bre Assistência DO caso de Acidente Huc1ear ou Emergência Ra

dío!ógica" aprovadas. durante a sessão especial da Conferência

Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que se rea_
c

lizou em Viena, de ~4 a 27 de setembro de 1986~

Acom~anha o citado documento Exposição de ~oti
vos do Senhor M~ni5tro'de Estado das ijelações Exteriores, na

qual Sua Excelência 'ressalta que "com efeito, o resultado da

negociação das convenções representou um progresso no campo da

segurança ~uclear, uma vez que tornou mandatórias e ampliou.as
recomendações anteZ"io.rmente emanadas das AIEA nesse campo" ',e

que nA convenção sobre assistência em 'caso de acidente nuclear

ou emergência radiológica tem caráter humanitário e fixa parâ

metros para a cooperação entre os Estados e eom a AIEA. e as

modalidades de prestacão de ~ssi~tência e~ caso de acidente

nuclear ou emergência radiológica 11 • •

A Mensagem Presidencial foi encaminhada primei

ramente à Comissão de R~lações Exteriores a fim de opinar

quanto ao mérito, o que fez favoravelmente.
Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e

Redação ppinar quanto ã ~onsti~ucionalidade.e juridicidade da

aludida m~nsagem.

:ti o relataria.
Ir - VOTO DO RELATOR

Ná comPetência exclusiva ,atribuída ao Congresso

Nacional, descrita pelo art. 49 da Constituição ~ederal, além
de nresolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos lesivos

ao patrimônio nacional n (inciso I),. define-se também a de ""a

provar inicia~ivas do Poder Executivo referentes" a atividades

nucleares" (inciso XIV) • .

~em vem ao caso lembra~ a confusão da sinonímia

entre tratados e convenções, terminologia esta magistralmente

estudada pelo Ministro José Francisco Rezek (Direito Interna

cional PUblico, Sossiva, 1989/14).
A matéria já foi aprovada, corno me.reportei aci-.

ma, na Comissão de Relações Exteriores, que examinou, exausti

vamente, como lhe competia, o mérito das' convenções aludidas,_

aprovando-as e'o~erecendo a minuta do Decreto-Legislativo cor

respondente, cuja redação (art.30) decidi alterar, por mais

condizente, no meu entender, GOro a técnica leg~slativa. No que

compete a esta Comissão, em obediência ao disposto no art. 49,

incis~ XIV, da Constituição Federal, voto pela constitucion~-

lidade e juridicidade" da matéria. \OlJb _ ,

Sala ~~~~~tÍe;~~~-..de 1989

Deputado PAES LANDIM

Relator

___~ PARECER DA COMISSÂO
.-P-'

A Comissão de Constituição e Justiçaee Redação,

em reunião ordinãr~a plenária. realizada hoje, opinou unanime

men~e pela.constitucionalidade, juri~icidade e têcnica legis

__ lativa, com em~nda, do Projeto de Decreto Legislativo n9 57,
de 1989, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

,Ne~on Jobim - Presidente, João Natal, Jorge M~

dauar e Bonifácio'de Andrada - Vice~Presidentes, Bernardo Ca
bral, Carlos Vinàgre, HarIan Gadelha, Helio Manhães, Leopoldo

Souza, Uichel ~emer,Nilson ~ibson, Opv~ldo Macedo, Costa FeE

reira'~ R~to Vianna, Sérgio~~.spada, Theodoro Mendes, Dionísio
Hage, Aloysio Chaves, -Eliézer Moreira, Evaldo Gonçal~es, Paes

Landim, Jairo Carneiro, Messias Góis, Ney Lopes, Artur da·Tá

vola, Oscar Corrêa, J~arez M~rques Batista, Vilson Souza, Si~

maringa Seix~sl Gerson Peres, Ibrabim Abi-Ackel, Miro Teixei

ra, Benedicto Mopteiro, Horá~io Ferraz, Roberto Torres, Virg1

lio Guimarães, José Genoíno, José Maria Eymael, Marcos Formi

ga, Aldo Ârantes,. ÃfrísioVieira'Lima, Gonzaga Patriota, Ale!

des Lima e Fernando 'Santana.

Sala da Comissão, em 14 de junho de 1989

}(A
Deputado PAES 'LANDIM

Relator

PROJETO DE DECRETO·LEGISLATIVO NQ 57, DE 1989

EMEN!lA

Dê-se ao art. 20 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 20 - Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos ou ajustes complementares de

que possam resultar a revisão ou a mqdificação do presente do
cumento. 1I

Sala da Comissão, em? de ~J{) de 1989

1J4:9J 8 ) aA kv1
Deputado PAES LANDIM

:Relator

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 22 - Ficam sujeitos à aprovação do Congre§.

so Nacionál quaisquer atos ~u ajustes complementares de que po~

sam resultar a revisão ou a modificação do presente documen-

Sala da com~ssão•. em 14 de junh~ de 1989

/'
../ /, )./

/--. /' ./;,.....~..
De tado NELSON'?'pBIM

;""··Vw'
Deputado~S LANDIM

Relator
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(OíA.1-Ut' <~
COMISSÃO DE MINAS E EnERGIA

co-responsabilidade da comunidade internacional diante do te-

ma de tal relevância.

I- RELATORIO
~ importante que a Comissão de Minas e Ener-

A segurança nuclear tem sido objeto de forte

preocupação por parte da comunidade internacional, mormente a

partir do registro do n.c.idente de Chernobyl c mais rcccnteme!:,

te em nosso próprio país, do episâdio de Goiânia, que trouxe

para a sociedade brasileira 8 consciência da necessidade de

gia entendendo a necessidade de que medidas abrangentes devam

tomadas para assegurar um alto nível de seguranç~ nas ins

talações nucleares se posione com o objetivo de dar o suporte

congressual para que o País ingresse no concerto dos Estados

Membr.os da Convenção da AIEA.

aumentar os meios de prevenção e controle de todos os aspec-

tos relacionados com a segurança nuclear e em especial, com a

pronta notificação de acidentes ou emergências nucle:tres.

Devemos ressaltar ainda que a Convenção nao

.afetará os direitos recíprocos e obrigações dos Estados Mem-

bras, previsto!'! ~m acordos internacionais existentes que

Assim teve lugar em Viena de 24 a 27 de sete~

bro de 1986, sob o patroc:Lnio da Agência Internacional de Ene,E

gia Atômic4 ( AIEA ), gessão especial que tratou espccifica-

mente dos temas re lac.ionados com a segurança nuclear e a c02,

relacionem aos tema!': cclbertos pela p'resentc Convenção ou

futuros acordos il)ternacionais concluídos dentro da temática

a que se re.fere a Convenção objeto do presente Relatõr:"io, c!,

tando assim resguardados os aspectos relativos ã soberania

peraçio internacional. Recebe agora o ~ongresso Nacional
D.-a.Ci=.al.

têria tratada naquele cODclave, atravês de documento encami-

nhado pelo Excelenti:ssimo Senhor Presiden-te da Repiíblica~re!.

representada pelo Presidente dn. Comissão Nacional de Energia

Nuclear, Dr. Rex Nazarê Alves. Aó mesmo tempo informa S .Exa.

o Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores que na

paldad~ no Art. 49~ Inciso XIV da Constituição Federal. Aco~

panhando o citado documento segue Exposição de Motivos do S~

nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores e que dã ci-

Com tais considerações, sou de opinião que

Comi~são de Minas e Energia opte pela aprovação dos temAS

das Convenções: de acordo ~om o projeto de Decreto Legislnci

de 1989.

RELATOR

'"'~~:tc::-:-'"
Deputado MAURO -CAMPOS

VO, em anexo.

evento antériorménte citado,ência da pr~sença brasileira

nião em apreço foi considerada e recomendada, pela AIEA

doçio de dois projetos de convencão intcrnacional, sobre as

:d-gtêncin DO caso de. um acidente Ducle:!.r ou emergência ra-

......---:- - PARECER DA COMIssM
~

dio]Ogic3 e sobre a pronta notificação de acidente nuclc:;r;

conclui S.Exa.,.áinda recomendando que o Brasil viesse rati-

ficar as du,,"s Convenções oriundas dos, projetos aci'ma relaci,2,

nados.

A Comissão de Minas e Energia, em reunião ordinãria
realizada nesta data. opinou, unânimemente, pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nQ 57/89, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado MAURO CAMPDS.

No âmbito das atribuições desta Comissão de

Minas e Energia, se.gundo o disposto no Art. 28, § 11 de Regi:.

menta Interno desta Casa é que apresentamos o presente rela-

tório, Senhor Pres'id_entc e dignos pares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Octãvio Elisio - Presidente, Mauro Campos - Relator, João Re
zek, Alcides lima, Luiz Salomão, Maurício Padua, Marluce Pi~

to, Marcos Lima, Ezio ~erreira, Luiz A1berto Rodri~ues, Ai
cio de Borba, Raquel Cindido, Geovani Borges, Victor Faccion~,

Ademir Andrade, Genesio de Barros e Gabriel Guerreiro.

11- VOTO no RELATOR

f imperativo. Sr. Presidente, que ao relatar

li matêria tenh'amos a consciênçia de que as ativioades nuclea-

rea estão sendo cxercidaa em vâriaa Nações e. portanto há uma

Sala da Com;s~ão. 20 d~de~

-Deputado OCTAVIO EllSID

. preSyjnte

cf}o.A.~H-~r:>
D:;btado MAURO CAMPOS

Relator
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IPJR(Q)JJIE1r(Q) IDIE ILIEll JN9 20 ll~(6)aB 9 IDIE 1l ~[83~}.
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N9 177/89

-Estabelece ro:rmas gerais de organiz~çãor efetivos, material

bélico, garantias, coIÍvocaçãá e mobilização das policias m:i:.
litares; tendo parecer, da CClllissãp de Defesa Nacional, ao

projeto e às enendas de .Plenário, pela aprovação, 10011 Subs

titutivo; e, da canissão de Constituição e Justiça e Reda

çãO, pela inconstituçionalidade do projeto e do substituti;

·vo oferecido eu Plenário.'

(PR:..EIü DE LEI N9 2 .146-A, de 1989, a quc se referem os ~

receres) •

Art. 60 - As f~rças,auxiliares estão vinculadas,.
oiera~ionalmente, ao sis~e~a.de ~egurança publica do re:p~c~ivo E~tado,
DJstr1to Federal ou ?err1tor10S 8, como tal, devem ~egulr as po11ticas
e diretrizes baixadas pela autoridade co~pete~, na execução das atri
~~icões que lhes são préprias.

CAPITULO III

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÂO

Art. 70 - As· forças auxiliares s~o estrutu~adas de
acordo com as finalidades essenciais'do serviço e as necessidades de
cada-unidade federada.

Art. 80 -,A estrutura e organizaç~o das polícias
mi'litares e corpos de bombeiros militares são fixadas pelas Assembléias
Leglslativas dos Estados, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e
pelas Câmaras Territoriais dos Territérios, por iniciativa dos respec
tivos Governadores, ouvido o Ministério· do ,Exército.

CApITULO IV .

o CONGRESSO NACIONAL decreta, EFETIVOS

CApITULO I

DEFINIÇOES

Art. 20 - O Ministério do Exército exerce o con
trole e a coo'rdenacão 'das forças auxiliares, através do Estado-Maior do
Exército ..

Art. 30 - Compete à união organizar e manter as
polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Distrito Fede
ral e dos Terri..tórios, bem como proporcionar a essas corporações condi
ções de dcsenvolvimento.científ~coe tecnológico.

, Art. 1Q - As policias militares e .05 corpos de
bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, organiza
das com base na hierarquia e na disciplina, são subordinadas dire~amen

t~.ao5 respectivos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territ9rios.

situação
somente
afasta-

I .- Oficiais:
Coronel

~ Tenente-Coronel
- Major "

Capitão
- 10 Tenente
- 20 Tenente

Art. 13 - A· hierarqui~ nas força$ auxiliares ê a
~9uinte:

Art. 12 - O período passado pelo militar da ativa
da força auxiliar em cargo, emprego ou função pública temporária, não
eletiva, ainda que da administração indireta, somente pode· ser computa
do como tempo de serviço para promoção por antigUidade'e transferência
para a·_reserva.

Parágrafo único - Enquanto permanecer na
prevista no "caput" deste artigo, o militar ficará· agregado e
poderá ser promovido por antigUidade e, depois de dois anos de
menta, contínuos ~u não, será transferido para a inatividade.

PESSOAL

CAPITULO V

Art. 9Q - Os efetivos das forças auxiliares são
fixados de conformidade com a área, a população da unidade federada e
outros fatores a serem estabelecidos em regulamento desta lei.

Art. 10 - O co~ando da força auxiliar é exercido,
em princípio, por oficial da ativa do últimer posto da própria ··:corpora
ção.

S lo - O provimento do cargo de comandante é fcito
por ato dos Governadores de Estndos r do Distrito Federal e dos Terr~tn

. rios, 'observada a formação profissional do oficial para o exerciclo
·comando.

S 2Q - O comando' da forca auxiliar, excepc2onal
mente" pode ser exercido por oficial õq Exército. Neste caso'.9 'c1tO de"
nomeação do· governndor é precedido de aprovação, pelo Ministro do~
cito, 'do norn~ do oficial indicad.o p~ra o comu.n,~o.

Art. 11 - são consideradas funções d~ natureza po
licial-militar e bombeiro-militar as constantes dos quadros de organi
zação de cada corporação.

Parágrafo único - são também consideradas funçõe9
de natureza policial-militar e borr.beiro-militar as desempenhadas pelos
inteqrantes militares das forças auxiliares:

I - em órgãos militares do Governo Federal;
II - na Casa Militar do Governador;
rl1 - no Gabinete do Vice-Governador; e
IV ~ em órgãos da Justica'Militar Estadual.

p·,3,ra
pa-

CApITULO II

COMPETrNCIA DAS FORÇAS AUXILIARES

Art. 40 - As polícias militares, instituídas
preservação da ordem pública e da incolunidade das pessoas e do

~imônio, compete; no âmbito de suüs·respect~vas jurisdições:

I - executar o planeja~ento, a coordenação e ~

e~cução das funções de polícia ostensiva;
11 - átuar"de m~neira pre~entiva, como forca de

difsuasão, .em locais ou ~reas específicas, onde se presuma ser possível
a ~erturbacão da 'ordem; "

lI! - atuar de maneira repress~, em casos de
pcrturbaçõ~s da ordem pública; .

IV - participar das ações de defesa territorial,
em caso de guerra externa; .

, V - procede~ às apuracões de infrações penais nos
crimes militares definidos em lei, envolvendo policiais militares,.res-
aal~adas as funções específicas das Forças Armadas. ' .

~rt. 50 - Aos corpos de bombeiros militares compe
t~, no âmbito de suas respectivas jurisdicões:

I - realizar' os serviços .de prevenção e. extinção
de lncêndios, busca e salvamento, perícias de incêndios e outros esta-
belec~dos em leis e regulamentos; . .

II - executar as a~ividades de defesa civil,
, IIl - proceder às apurações de, 'infrações penais

Doa crimes militarês definidos em lei, envolvendo bombeiros militares,
reDBalvada~ as funções cupecificas d~a Forças Armadas.
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11 - Praças Especiais:
- Aspirante-a-Oficial
- Aluno-Oficia!

III - Pracas:
- Subtenente
- 10 Sargento
- 20 Sargento
- 3Q Sargento
- Cabo
- Soldado

S10 - A todos os postos e graduacões de que trata
este artigo é acrescida a sigla do Estado, Distrito Federal ou Territó
rio respectivo, precedida c.a designacão "P:-1" (policia militar) para os
integrantes das policias militares e "BM" (bo~eiro militar) para os
integrantes dos corpos de bombe~ros militares.

S2Q - Os Estados, os Territórios e o Distrito Fe
deral podem, se convier às respectivas forças auxiliares, ouvido o Mi-
,istério do Exército: . . . • .

I - suprlm~r, na escala hlerarqu~ca, um oU mais
Polt08 ou graduacões das previstas neste artigo;

II - subdividir a graduação de soldado em classes,
até o máximo de três; )

III - admitir o ingresso de pessoal feminino em
8~US efetivos de oficias~ praças, para atender às necessidades dü res
pectiva Força.

S lo - As torças auxLl~ares podem a~nda ser convo
cadas pelo Governo Federal, parceladamente ou em seu c~njunto, a fim de
assegurar o nível necessário de adestramento e disc~pl~na ou para ga
rantir o cumprimento das disposições desta lei.

S 20 - A convocação e a mobilização das forças au
xiliares são decretadas por ato do Presidente da República, que fixará
O prazo e as condições de execução.

CAP!TULO VIII
COMPET~NCIA DO ESTADO-MAIOR DO EXtRCITO

Art. 24 - Compete ao Estado-Maior do Exército:
I - centralizar todos os assuntos da alcada do M~

ni9tério do Exército relativos às polícias e corpos de bombeiros mili
tare~, com vistas ao estabelecimento da política convêniente e à adoção
das providencias adequadas:

II - promover inspeções nas forças auxiliares,
tendo em vista o fiel cumprimentoAas prescrições desta lei;

IIl - coordenar as ações necessárias à execução de
cursos ou estágid5 a serem realizados por urna força aux1liar em força
de outro Estado, do Distrito Federal ou dos Territórios, bem corno em
estabelecimentos de ensino das Forças Atmadas e no exterior;

IV - apreclar 05 quadros de mobil1zação das forças
auxiliares de cada unidade federada, com vistas ao emprego em suas mis
sões especfficas e como participantes da defesa territorial;

V - cooperar na elaboração da legislação básica
relativa às forças auxiliar.~. •

CAP!TULO IX

I - cursos de formação de oficiais da própria for
ça auxiliar ou da dê outro Estado;

11 - suplementarmente, em casos especiais, através
de recrutamento de tenentes da reserva de 2a. classe das Forças Arma
das, com autorização do Ministério Militar correspondente.

atrAvés de:
~rt. 14 - O ingresso no quadro de oficiais é feito

JOSTIÇA E DISCIPLINA

Art. 25 - As forças auxiliares são regidas por re
gulamento disciplinar elaborado à semelhança do Regulamento Disciplinar
do Exército e adaptado às condições especiais tle cada corporacão.

CAP!TULO X
PRESCRIÇOES DIVERSAS

Art. lS - Os efetivos em oficiais médicos, dentis
tas, farmacêuticos e veterinários, ouvido o Ministério do Exéreito, se
rão providos mediante concurso, conforme vier a dispor a legislação de
cada unidade federada.

Art. 26 - Ao pessoal das forças auxiliares, em
.erviço ativo, é vedado fazer parte de firmas comerciais ou de empresas
industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego re
munerado ..

CAP!TULO VI

MATERIAL BllLICO

Art. 19 - Para a promoção ao posto de Major será
exigido o curso de·aperfeiçoamento, realiiado na própria corporacão ou
.. corporacão de outro &stado, e, para a promoção ao posto de Coronel,
o.curso superior de policia, desde que exista na corporação.

Art. 18 - O acesso aos diversos postos e gradua
cóe. fundamenta-se, principalmente, nos valores morais e profissionais.
I seletivo, gradual, sucessivo e feito mediante promoções, de acordo
co- a legislação peculiar de cada unidade federada, dJ modo a obter-se
QB fluxo de carreira continuo, regular e equilibrado.

989;dedeBrasília, em

. . Art. 29 - Em igualdade de posto ou graduaçâe-, os
~l1tares das Forças Armadas, em serviço ativo e da reserva remunerada
têm precedência hierárquica sobre o pessoal das polícias militares ~
corpos de'bombeiros militares.

o ~ _ • Art. 28.- O pessoal das forças auxiliares, quando
al~stavel, e ele9~vel, atend~das as seguintes condicões:
_. ~ - se.cantar.menos de lO_(dez) anos de serviço,

sera exclu~do do serv1Co at1VQ med~ante demissaa ou lic~nci~mento ex
officio; e

~ 11 - se contar mais de 10 (dez) anos de serviço,
8era agregado, e, se eleito, será, no ato da diplomação, transferido
para_a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em
tunçao do seu tempo de serviço. .

Art. 27 - S expressamente proibido aos militare.
das forças auxiliares o comparecimento fardado, exceto em serviço, a
man~fcstações dê caráter pOlítico-partidário.

Art. 30 - O Poder Executi.vo, dentro de noventa
dias contados da vigênc~a desta lei, expedirá o competente regulamento
necessário ã sua eXccllçao.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, fícand~ revogados os Decretos-leis n?s 667, de 2 de julho
de 196~; 2~010 •. d~ 12 da jane~ro de 1983; 1.406, de 24 de junho de 1975
e dema1s d~spos~çoes em contrario.

farçl..
própria
Serviço

Art. 17 - O recrutamento de pracas para as
auxiliare. obedece ao voluntariado, de acordo com a legislação
de cada unidaâe federada, respeitadas as prescrições da Lei do
Militar e seu re9ulamen~o.

Art. 16 - O ingresso no Quadro de Oficiais de Ad
.inistração, no Quadro de Oficiais Auxiliares e no Quadro de Oficiais
Zapecialistas, dar-se-á através de Curso de Habilitação de Oficiais
(e80). O candidato ao-ÇHO deve atender aos seguintes requisitos bási
CIO.:

1 - possuir, no mínimo, o segundo grau do ensino
oficial, completo, ou equivalente;

II - possuir o curso de aperfeiçoamento de sargen
to_ combatentes ou especialistas;

lIl - ser aprovada em concurso interno.
Parágrafo único - O último posto dos quadros a que

.. refere O ·caput- deste artigo é o de Capitão.

Art. 20 - O armamento das forças auxiliares limi
tar-se-á a engenhos e armas de uso individual, inclusive armas automá
ticas, e ao número de armas automáticas coletivas disposto no regula
anto. LEGISL~ÇÃO CITADh

Parágrafo único - No caso de aquisição de a~
.e8 ou embarcações, o M~n~stêrio do Exército ouvirá os Ministérios da
Aeronáutica e da Marinha, respectivamente.

Art. 22 - ! vedada a aqu~s~çao de engenhog, veicu
lo., armamento, aeronav~s e embarcações fora das especificações estabe
lecid.. e aprovad~s pelo Ministério do Exército.

CAPITULO VII
CONVOCAÇ~O E MOBILIZAÇAo

~rt. 2: - As polícias militares e os corpos de
bombeiros militares dos Estados, Distrito Federal e Terrjtórios, na
qualidade de forcas auxili~res, reserva do Ex~rcito, poãem ser convoca
dos pelo Governo Federal p~ra preservar ou prontamente estabelecer a

~~~::~~~~l~~~o:m~:ç~=:o~~~~~i~~;~a:e~u~i~~~~::d~Ic~~2~a~~b~~éI~:~~: e:~
(~na.o da For~'" Terrestr~ desi~nado e continuür,~o a 3~r ~rnprcgadaz, ~l.)\

C~fta ~iGsões Gspeçfficas de policia ~ilitar G bombeiro milit2rü

DEcn":TO·LEI X,, GG1
DE 2 DE JULHO DE 1009

Dcorg:lOil.., ns Polici.u ).Iilit:lrcs c os Corpos de Bombeiros ).!iH..
tares dos Est~do~, dQ~ TerTit6rio~ c do Distrito Federal, c <ti oulras
pro".id~nci;'l$.

. ri? r:re!idcnta d;t IkpúLlicn, f..lS:l.lldo d~ atribuições que lhe confere o ~ V'
Cc ~~f_ ~:',o do Al" In~titudon~l íl;" 5, de 13 de dezembro de W3-S. decreta:

EP ... As PoliciJs ~!j1H::m::~ cl)nsidt'r~éL'H; fOrçC$ t:lu:dli;.trcs, Ie!e:rva 40
c;crJ.o tlIl?l1il.:d~ E\(i. c"nfcnn!d~dé d~..t~ nt'C!"ci:o-F..ei.

tente do Ministério
Art. 21 - Dependem de autori2ação do órgão ccmpe-

do Exército as aquisições de:
I - armamento e munição:
II - veiculos sobre rodas com blindaqem leve;
111 - aeronaves; e
IV - embarcações.

DrCRE'I'O·LEt N.· 1.4.0'3 - I!: 2t Df
JtfJfl0 o::: 1'76

Altlr'J a rtdtlt;~" d., "t4Tr:1rt°!:J 'ir,le(l'o ,ul:!1C1 25 ~:) D~,:r':~o-I~1 'I" 1oli7.=::: :,~ t,~:~i'ti~~lll!~:,~;.,;fj; ~;"~~~:
po, flr. lrambl."lo,js .~rllll::".:r rl')1 E~.

lad's, do. rt'''lto''~" ~ !I;) iJôJ:rllD
'~d"aC.

O Prul~nt.e <1:1. Re[ll.\bUu.
DG uso dAS atrib~!~~M ~u:: nl~ !"G:l
tU4 o ~..rt~l:o 53. n5 1, d:I. COMUtui.;lo,_...

Art. 1.- O p:Lri~:t.f() unle') do u
t!:O 25 do Oec:-t:,.)·:M '11.•• ~fT. de Z

de Ju;ha de l!1~tl. ~1-~U ::I, "Iiorar
eom & SC;'..lintc redaçio:

"Art. :5 '00

Pll:'1~a:o un:(;o. AO$ Co:'rp'.\ 13'
BombeIro.:; MlIl:.U~.s ::1211('"."-.... 10
as dl.spnlçõ~ cont.d.lS n~lc t:'Je
ereto-lei·'.

Art. 2,· E::te D~c~o:'to-J('I entrar;\ em
"'ro!." no. dn.u d~ ~\\:\ ?'..l:;l;\t'\~1:.. ::~.
"oat,,::!u 415 disposlçÓl!'s em rontr:HIU.

Br:utUa. 2" d~ Junho t3e l:Jl;j::
1.54_· d.-. lndt'~rHMn::i3 e 81.· d:t.
República.

,Io;ItIl"ZSTO Cnu.L
~~lJJio F10ls
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pA:j~ro lÍRico - o M(ní.lÇtério do E~êreito rxer~ o contr6le e :. coordc
Dlç50 C3! Paliei:u: ::\filit:lrcs. Sl1ccssiv"mcn~c :Ltrõl.\·~s dos seguintcs ór.s,:1os. c:on~
lonnc 5J dispuser em rc&Ulamcnto: _

.) Est:ldo-~J:liordo E:'l:érdto em todo o terrH6rio D3cion:llõ

b) Elérdtos e Com~ndos Militares de Áreas IW reSpcetí~ jurisdi
~;

o) Itcllii~ .Militares nos tc:nit6rios rc;;onais.
ArL 2.- - Â ]n51lc:~ori<t-Ce~1 d::l..S Paliei.:.! :'.HtHare.s, que p~sa a intcsfar.

otgõ1nic:lmentc. o Estõ\do·)'bio. do Exército. incu~be·~c dos estudo!. d:L coleta
.. rcg.ístIo de dados, bem como do :lS:~SJo::l~e:'ltord'cren:e no contrõle e coer·
dell:1.;ão, no nivel rede:.:!.1. cos diS],losittvos da Frcscntc Dcc:rcto-Lci.

P,1r&:r~ro ÚJ'lico - O c:ltgo de ImFc:t.01"-C~oldas Poücias MiHbres ~crá
exercido por l.;Im g,cnc:r31-dc-brigotd3. d:J. .1tiv:1. ;

CAPITVLO I
o Ih:finiião .. CompctcnC'iA

Art. 3,,0 ~ Institu!das p:1r.1 :1 m.~nutenç:.i.o dl1 ordem pública e se~r:1nç:l
fntcnla nos Estados, nos Territórios c no D!!trlto Federal, compete c.s-PoJici:lS
M1U~rc~ no ;1mbilo de su;u r6pcctiv:s jur_üdiçõ~l o

a) esCC\ltn ·C9m cJ:cIusivjdadC', rcssalvo.das :lS. mÍ5Súcs peculiares das
FUlÇ!!s Arm:u.bs c (lS taSos cstabcJ.<,c:idos em legisb~.âO .e.spec:ífic:a,
OpOJicbmcnto ostensivo. í~dado, pb.ncjo.do pc1::.s l1utori.da~cs pGH.
mis eomFetcnte~, ;:a fim de <lIsegú:,~ o cumll:'iDlcnto d: lei. :lo m:l·
Ilutcnç-Io da ordem púb]j~ e o excrcído dos poderes cc.nstitulc1osi

b) atuai de maneir:l. pt:eventiVõ1, comô EórÇ3 de dissuiiU'ão, em lOC:\i.s
.. ::d:n:specifiC3S. onde seprcsuma ser possível a FCrtut~ção

c) atuer de man:elnl rtl'ressiva. em caso de perlurb3~o d:\ ordem.
prcccdcndo o c...co~-,~.:ll emprêgo du Forç:u ~dõLS:

c!) atender à' convicação do Ccn·êmo IcdtXól.I, em e<llo do guena
atenui ou par:l.'t:-rcvenir ou rcprir.:ir gr3\'e subverslo cb ordeR! ou
aDle.lça de SUi1 irntpç5.tJ, .mhordin:lndo-sc :l.a Co:n:mt1c;; d::l.S ncgiõcs
)liUtalcs par:l. emprl:go em 3U:!:S atribuiçõe.~ e3eecific~ de .PaUci:l 
MiliW'.e como p:uticip:1.nlo cJ3 dcfc:lõl terrüaIÍal.

Art. 4.° - As PoIícw Milit;lres subordillJm·se :lO 6rg50 que, no:; Governos
dos Es~dos, Territórios e no Distrito F~den\l, fór responsá.ve1 pela ordem
púbU", e P'!:l ••gurouç.lnto=.

CAPITULO· II

EstrutUTó1 C ÓrS:lniz:ção

Art. 5.° _ As Policl:lS :\filit:lrt's serIa cst:outuró:dó:s em órg30s ç:c djrcç~o.
da e:'l:ccuç-:i.o e de õ:lpoio, de 3c:drdo com :lS fin3Hd:dcs esseIl.Ciais. do srm'iço
policial c 3.! ncc:c:aid::tde.s de C,:ldôl Unid::tdc ca Fcdel'3çolo~ ,

t l.- - Com:idcr:1.dos ôI5 finôltrd:ldcs cssenci:1.is e o ,imper::!.tlvo de SU3

:utr~lll:t~:i.Ope!p tcrrihirio de $",J~ jurisdiç.io,::l~ Pol:C::ls ).Iilit:ucs'dcYdr:i.g <:strua

turófr.Se em grupos pcliC'i::tis. Sendo e,'iSó's fr:õçúes os menores e!cmcntos de
ação 3utôr.oma, dc\'crJ.o di.-.por de um chdc c C:!C um nti.-ncro de componentes '
halailitadCls. in~isFcns;i\'(;is :;'0 o,tenulmc:nto ~:u. missôes b;lsic;;LS de pf1licia.

f 2." - De 3c6rdo com a impol"t;ind:l (]:a rcgi:io. o intcrl1sse :td;ninis.
b'aUvo ç I;lc:ilidatlcs ÜU CUlltJlUJIl,. os g.upo!l J<: lJUC tr.. ta o p;lr~tir,,)[o ant..Iiut--
poderüo ser rcu1Údos, constituindo-so, em pl:lotücs. comr::mh!as c b.1t~U:õ~s

ou 'tm csqc:u]rücs c regimento, 'lll:ludo se tratar de unid:lu~s mont..~d:\$.

,\rt. G.o _ 0_ Comando Cas Po1ici~s ~(iUt:m~s será exercioo por ofici:ll
1U~'rfor con\h:\ten~c, do scrvi)o :lUVO do E:tército, prcIl':cnlcmcn:e UO PÓ$to
do t~nente-coroncl ou (orund. prol:ost.l :la ~linistro do Exército pdos: Go\Oera

nAdares de Est.:do c de Territórios ou, pdo Prefeito elo Distrito Io"cu-:ral.
. t l.a - O provimento do cn:g:o ue Com:l:ld:mtc scr:l feito per nto dot
Covem.;'lClores dos Estados, Terri:õrios ou pelo PreCeito do Distrito Fl:u~r:ol apôs
&:Cf t1csiglJaclo, 1'0r decreto do roder Executivo Fcder~l. o oIici.11 quc ficar.i ~
disp.,siç;io.do referido Go,..êmo e Prefeito pôlta tSSC fim.

.f. 2.° :"": Ó oIiC:!:l1 do. ~xérc:ito; nome~do ['::lril o Cnrgo de Ccm:::mdanto
d.a. PilheI:!. ~111Itar. serJ. cOJm.mol1ado no mal.! l:Il10 pôsto di1 eorporólçJo• .se Ju:.
p:1tcnte fôr idcrlor a ê:sse posto.

I 3.° - O orici31 cb nth.-:l do Exército. nomc:l.do para o Com=.ndo d:l.
POUc.:iól Milit:'lr, n3 li::lnn.:l dêste IlJ:ti~Ç), ê.' con!order:ldo em -cargo nlilitar'·, -car.l
fins do s"li.sfJ~~o de rcquisito:s leg::1Í:S e:dgjdos par::!. l)romoç~o. como ~e t:sti·
VCW'I no exercido de cargo d~ Comnml.Jnle de Corpo êe Tropa do Exc:;dto.

t .(.0 - Em caso c)r:cC'pcional c n critério do Presidente da Rcol:u!ica.
li v.M3. de "proposta do ~Jinistro do E."éreito. o c:lrgo àe Com:mdante~ poderi
ler ~trlbuí~o a general.dc4brigada da :lth':1. : .

t· 5.° - Em caráter excepcional, ~uvido o "iinistro do Exêrcito, o c~rgo
elo C~m;.nd3n:e Federá ser exercido por _aficio.! d3. atiV3, do ül~imo posto, da
pr6pl1a corl1oraçao. .

• f. a.O - O ofici:ll nome~do nos termo; do par.igro:fo. on:ericr.· eomissio-.
ZW!O.oU. não,_ terá precedência hier.iIquica sôbre os ofiei::ti... de igu,l posto & .
C<"1"'ra,!o.

, f 1.° -' O Com~n()nntc d~' Polícia -Militar. qU:lndo oficial uo E.'i,crcito,
1110 Foderi. dC'scrnpe~hQ.r out,r:1s {unções no dmbito esrndu:ll, :1indn. qcc cumub.
Uvamenle com suas funçüc~ de cOO1:lndantc, por prazo $l.lp~rior a 30 lt:iJ:t:l) di::lS.

. Art. 1.° - Ofi~i:tis co .serviço, "tivo do E:..ército. poderão :5crvir no Est::dc
URJor ou como instnltores d:s Po!íd;!s ~Hlit::tres. abedecidas p:lrOl a desi'!n:l.ç:io
as p:-eienções do artigo :lnterior. uIvo .g,uanto ao põsto. ~

.,
CAPITULo 1lJ

Do Pesso~ uns Polí~i:\S Militares .
Art. S.o - A hicr;trquia n:.u 'Pol!~i:l.soMili~~~s é '" seguinte:

.) Oficl3is do Policia; - "-
- Corouol
.... Tcnentc·Coronel

,;. MOJor
- Capit;io
- LO·Tencnte
_ 2,.°..Tcncnte

b) P.ro.3.S Espcci:lis de Poücia:
- Asl'irunte :t Ofiei::!.l .
- Alunos da Escol3. de i:o!U1açáo de OIíemiS: d:a Polícia

c) Pr:lças de Policb:
- Gr~duadcs

- Subtenente
~ 1.°-Si1rgento
- 2.OaSat.c~cntci

- 3B..sôUgento
-c.bo

.- Sold.do
. f L" - A todos o. postos e J:r.lclu:çõos ele que tr:ll:l. ês~ ortigo serJ

a.aescid3.3. design3)J:o ·P~l" (r~llciJ. ),Iuit:lr).

·t~- - o, Est:ltlos. Territórios °e o Distrito Fedcri1l poder5.o. se convict
as resRCCth'~ Policju ~1i!itJ.reS:

.) suprimir_ lU ncJ.!.1 ~t.irquicl um ou m:li:s pastos ou ~du::!.ções
, d.U prev15bS neste :l.[tLSOi 4

1.1 ",!>dividi<. l;'.d""ç;io do JOjclodo em oh=. ''Ô o uWimo do tre..

-, Art. 9.- - O ingresso no qll~dro de ofici:tis ser.!. feito 3l~...és de cursos .
ele Eomi:l;:lo d. olici.w cI> pnjpn. pouc:i> ~liUt.,. ou do outro EJbdo.

.1':II-01sr::'~o único - PoderJo. bm~ in;rcnar nos q\:J.dros de o:ici:W cbs
PoUclas .Miht1.rcs. se eonvicr :1 e-rt:u, tenentes d.1 rcseJY~ de 2,.- chssc d.1s
Fô!p Ann.d.... com .utoriuçoio do ~fiuhtério corrcspooelrnto.

Art; 10 - Oúlcü\'OJ <lU 0!'.d.1s médicos, c1cnÔJtr'. E""",«'t:UeoJ •~o
ri'n5rios.ou\ido o J::s':ldo-~':lior do Exercito, $(:1.10 providos meüi:l.Dlc·eo~un·~....
o a«~~ gr:tdtW. conlocmc csti\'er previste.. lU lC;Ubç-:io de ~ t:~c
F~crati\":l. . . .

P.uãgólfo únic:o - A RSsistbcü ~iea !os Poüci.1s ~1i1iL'res pooeri tam
bém_ ser prc:st:.da por profíssion.:is civis, de prci'er.:nci:l. oCkia!s Q rl.:~n'2, CU
mediante CO!I:~I:tÇ.io OU ccL:br::ç-;:.o de com-bio com cntid:.ies públic:u: e
pri~ cxistrntCl lU comunid~c.se~ eonvicr atinid.:clc Focenli'\":1.

. Art. n - O recrubmento dç pràç:s ~~ ::l.S Po1íc~ ~liIi::lrcs obcdcec-rá
10 ,·olunbri:ldo. de ~rclo cem le~isbtlo Frépri:l de c:cb Vn:d::.c1e ch Fea
deraç3.0. rc:speibcI:ls :u l'rcscri)ÕCs 6.~ do Scniço ~1ili:.:U' c ~u re;t°bmen:o.

. J,.rt..H _ O ;cesso iüCr61tal'~fi~riiquf~jet:liseC:T:O de p~Ç:1J,
leI'á gri1du:t1 e sucessh..o. por pto:l\~O, de ~cõrdo com legi~!::l.çlo p~u1i~r 4
C4da Unid.:&de da Fedcr:1Ç".1o. exigidos os $C~Dte-$ requisitos bilsiecs:

.) põUil a promoç-'Jo i10 Fâsto de Dl:ljor, curso dc 3perle[çaamcnto
feito na própria eo~)or<lção ou em Fôrça PoI:ci::tl.ce C:Jtr~ E5t,l.do:

b)~ a promoçJo ;:0 põsto de coronel, CUl'30 superior de Policia.
iJesdc que haji1 D euno na. COrpOlõlÇ"JO.

CAPITULO IV

InstruS-.!D c Ármo.mentD

.'.'\rL 1.3 -'A ínstruç30 d:u PoUellls ~mi.ti1res será orientõld:a. f!soUud:1 c
eontr.,,!ad.1 pelo Ministério do Exército, através. do Esb.do·~f:lior do E:tército,
~ ítlnna. déste Dccrcto-Lei. . -

ArL 14 - O :Lm1:lInento à:u Pollci:tS Militl1.tes llmit3.I'4 Se4 á ôl engenhos c
ArnU1'11õ de uso incli\'idu3.I, indush·e :lutom:i.tic:lS, e a um. recuzido nlLT..erO de
ann~ autom~tic.~ eolcü....as c l'lDrra4rojões lcvcf para empr~go na defesa de
lUas lOsb1:uióes Ií.'C:1.S,' na defas;]. dc pontos se~slveis e execc.ç:ío de .t!.çce:s pre·
vcnliU3S e l'e2ressiv:ls n:u mhsõ;;os de scguranç;t'interna c defesa ler:itorial.

Art. 15 - A aquisição de ve!cc!os sôbrc rod:t5 com bllnd:t;em ieve e equi.
padc:; com :lI'ID::lmcnto n:.s mc:smas cspcc:iiie:l.çães co .:lItigo :lnterior F~eri ser
lutoriz:ld3. desde.que juJg:l.(la con~enfente peJo Mini:stê:io do Exército.

Art. 16 _ t vcdtJd.o. ~ aquisiç5.o de 'engenhOS, veíeuÍos, ;um:unentos fi
.~OLi1\fCS fora_ das especificações estabelecidas.' o

_ Art: 11-: A.!I aquisições.de armamento e munição depender~o de-auto.
rizaç!to do "linistério do Exérc:ito c obcdcc:etã.o As nOfm;!.! pre..is::lS t:elo Serviço
de riscilliz:lção de ImportüçJ.o. Depósito c Tráfego de Procutos "toDtro!ados
·pelo Miuhtério do Exército (SFlDIj.

CAPITULO V
J~tiça. e Diseipliri:l

ArL 18 - A!. Po1!ci3.s MilHares ser~o regrdos por Re~lo.mentoDi!cinun::ll
tepdo 1 semclh:lnça do RegubmentooDisciplinarodo E.xctcito e õld:lF~~élo às
cond'çãcs ,.especUtis dc e:ld:l eorpoI".:lÇ'ao.

Arl.. 19 - •.\. org3niz;1Ç'aO Cfunc:iQn~ento da Jwtiça Militar Estadui11 serão
°:regü!ados em lei c~pecial. . .

Par.;isr.rCo único -'O furo milHar ê competente p:na processllr e jullTar o
pess~ d:u l'olid;1S ~liJitares nos crimes ~efin~uos em lei cc:no militõlrc:. .

.Art. 20 - A Justiç;t Mi1i:t.~r Estadual de }Jtírncir:l. insLbci:J. ê eônslitulda
pelos Conselhos de JUStiÇôl [Ire\"isto;O; no Côdi~o de Justiç':lo~mi::lr_A de sl:"unc!.3.
Instr'':lCi:l será. c,rn TrilJun;),[ E:sl'cci~. ou Q l'ribuc.:ü de Justiça. õ)

CAPITULO VI
D3 Coml'd~nei:l'(!tJ E.'it~do.).bior d"o E:cC:r;ito. :ltr.:Jvés d~

Jl\spe:lori::l.Ccr:tl cJ:u ~clíci;u :\[ilit:lfCS

. Art. 21 ~ C"m~ctc .10 Esti1do-~laior do Exercito, a~véz; dí1 Ins~ctori:1.
Cera1 rbs Polidas ~hlitolres:

.11I) eentrnJrrar lodos '.OS ~S111ntOJ da 31~d:\ do ~finistério (:oE.'C~'1"elto

rcJ:ltivos ;\5 rolicias' "Ulit:lres, com vÍ'i::ls ao est3hclcc:me-nto d3
,.pal{ci:! convenicnte e it ,acloç;,:io d:u proviõcnd;ls :lOeql!:tt!as;

h) pramO\'cr O'.S inspcçGcs d...s Polici~ ),filit:uc!, tend"o em \"ist;l o fiel
cumprimento d.u l,:c~criçõcs d~ste Decreto-Lei; :.

e)' ptOC'eder ao contrôIe d3,or;aniz..çlo, da instruç:lo. do~ "detivos. do
o crm.:lmcnto c do m:Hcri:Ll bêlico d.3s POtíCiM 1Htit:lrcs;
~ b.."i.'(lU' as nonn:\s c diretrizes p3r3 .:1 fisc::LlíZ.3ç:io da instlução d:u

J'olid:l5 )Jilit~rcs; _

c) apreciar os qu:\dros do r.lobilizaç50 p~13 :ts Policias ~fiJif:ares de
cida 1:nid:tefc da Fcc!cr:lç:io, com VlslJ.S ao cmprêgo em su:s misa

, s6es. espc:cifi~s e c:omo',partieil':lntcs d:l. defe!a tcrrite,ri:Ll;

f) cooFcr<tt no· cst;;rbcleci..ncnto c;ia legisl;;rç5.o bisie.a. re13Lv.1 à.s Po--
; Iíci:l.S Militares. . .

CAPITULO Vl1
Prescriçõ('s Divcrs:lS

~ Art. 22 - Ao pessoal das Políei:ls ~mitõlreS. em ser\"íç'o' n!i\·o. é vcd:'Jdo
lazer p:l.rte de Cirm:ls _comerci.:lis ~e cmpres3s i~dustriüis c1e qualquer natureza
OU Jl,~Ins c:;;ercer funçJ.o ou emprego remuneraClOS.

Art. 23 -.E e_l.pre5~arncntc l'roibido .. elementos dns Policins ~.filit.'res o
eomp:!lccimcnto fara:ldo. excctc) em ~erviço. em m:lnücst.lç:ões de caràter pc
Utk:Q.I",tid:írio.
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Ãrt. M - Os direitos, vcnclmcn~os. v3nti'lp;ens c regaU:u- dCf peno:!l etn
If;rvIço Ativo nu ni'l in:llivid.,de. d~ Policias ~IiUtll.rc.; cQn$t~r5.0 c.= Je:l"I'f.sI:.rJ.o
especlõ\l de c:nb Ured~do da. Fcder~çlo, ....:\0 sea~o vcrmitic:l.S ca';\d~çO~ supe~
rkires as que, por lei ou repubmc:'Ito. for~m :t{rlbuldilS ao pcsS"OJl C:1.s FÔ:Ç:1S
Annl\do..s. ~l') tocante ::1 ClltlOS e sotdll.do!::. será. per.nítidJ. e~ccçlG ~Õ que la
.rcrcre ;L vencimentos ~ vantagens. bem como ~ idade-Umite p<1r. p4lmomr:nci.:
!lO sen'iÇio ativo).

Art. 2S - Apliçam·se:lo pess0l11 d~s Políci:s Militares:
.) as disposições cons!HudOll:li~ re1ttth'õ1! no alistamento ,..l~ltoral f!:
. cond!çõcJ de elcl;:fhiUd:u3e d05 militares:

h) as t!ls.rcsiçóes COI1$~ítuc!cn:'is rcbti....:!.! ns g,'1ra~t.i:l!. w.nt.:l~cns, prer..
rog:lU'·ólS e dOl/eros, bem como tôdas llS lc:;tri.ãct <lll e;,,<pre~~$.

rem:lvado o excrdcio d~ e:trgos dei intcrAsse poüciaJ, :nim deCini~
dOi em. lcgisbç~o própri:1.

Art. 10 - Competirá no Pcder E~ccutivo, mcdí::mte propo:iQ do ~fjnistérío
do E~.t:rcItQI dc.cbr:1r 3 condiçiia cc. HmiHt:u" c, nnim, ccnsidcri·lcs rcsct'\o:l~ <.10.::~.l.~~~~;~i. Corvos de llombciros dos .&tóldos, Munic:il,los. Tcrrit6tios c Dis~

r.1r.igr.:at~ únIco - Aos Corpos do 13ombciros },filit.ncs .:lpIic:lr·sC'.ão :u; di:;.
pos{~ÕCI eontü1ils neste D-ccreto-lci. CXt'Cto o- disposto no llrli~o 6.0 e seus
jW"Agr.Jos e :utigo i."

Art. 21 - Em igua.ld3de de poste> • gri\d",:\~o. os milit.::nes cu FÓ1Ç;o.s
Ar:ul.d:lS em scniço .:ltíva e de rc.scro.":l rc.munc.r:td;t têm. prcccdcnei3 lli.::.u'qulc.:l
a6b~.,). o pcssoJ,l das Policias ), Ulitaros.

Art.. ~s - Os ofici.:li$ in~c~:.3ntes dos qu:.dro.s. em extinç30. do ofid::Lis
Wlb:!rcas. ~enlist..'\s. (~nnace\l.tkQs c ....eterinários n~s PoHc:ies ~1iUtarcs ~odc;lo
CIpI::Ir FrIo seu :.l'ro....cjt;\mcnto nos efcth:os Q que se refere O artigo 10 a~ste
Veorcto-LoI.

Art. ~9 - O Podc-r Executi....o rc-gul~mcnt:uá o presente Dccréto.lei no
pego do 90 (no,·cnt.l) di:s, 11 conto1r d:l. di'lu de sua pubHc.'\.t;oi.Q.

Art. 30 - Este Dccretn.Lci .C':ttr.:lr;í em. vigor na r!at:\ de 5u.! "'public,1ç.lo.
Ik-..ndo rc,,·og::r.c!os O Decreto·Lel n.o 311, de 13 de milr~Q de l~G~, c dc/:n.o.i.I
d!st"osiçúcs em contr.iria.
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I'ENBJ.On: J{Q 177,DE 1989, DO PODER EXECUTIVO

EXCElENTTsSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Nos termos do parãgrafo 19 do artigo 54 da Cons
tituição Federal, tenho a honra de submeter ã elevada delibera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
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'ENENDA AO PROJETO DE LEI NQ 21.6/89 ORIUNDO 00

POOER EXECUTIVO.

VII - exercer as funções de orientaç~o, co~

trolé e fiscalização da organizaç~o e do funcionamento das guardas

municipais e vigilâncias particulares.

Estabele~e norm~s gerais de organização,ef~

Art. 50 - Aos corpos de bombeIros militares

compete, no âmbito de suas respectivas jurisdiçOes:

tivo, materiai bélico, garantias, convoc.! I - reali2'~r -o planejamento,a 'coordenação ti!

ção e mobilização das Polícias Militares e

Corpos de Bombeiros Militares dos Estados,

Distrito Federal e Territórios e dá' outras

providências.

a execução dos serviços de prev7nç§0 ~ extinção de incêncIos,

ca e.salvamento, perícias de incêndios e outros estabelecidos

leis e ~egulam-:!'ntos;

li - executar as attvida3es de d~fesa

bu.§.

em

vil:
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPITULO I

OEFlNIÇOES

til - proceder às apurações de infrações p~

nais, envolvendo bombeIros-militares, nos crimes mIlitares

Art. 10 - As policias militares e os Corpos

de bcmbeiros militares, fOrças auxiliares e reservado Exército, o.!.

ganizadas com base na hierarquia e na disciplina, são su~ordinadas

CAPITULO III

ESTRUTURA E ORGANIZAÇ"O

Art. 6g - As polícias militares e os corposdiretamente aos respectivos Governadores'dos Estados, do

federal e dos Territórios.

Distrito
de bombeiros militares são estruturados de acordo com as fi'1alid~

A~t. 20 - O Ministério da Exército exerce a

beiras militares, através do EstadJ-Maior do Exército, nos assuntos

de competência da União previstos na Constituição Federal.

superv.fsão e a coordenaçã~ das PD~Icias militares e corpos de

Art. 30 - Compete à UniãJ organizar e

\er as policias militares·e os corpos de bombeiros militares

bO!,!

ma~

do

desesssencials do serviço e as necessidades de cada unidade reder~

da.

Art. 7g .A estrutura e organização das P2

licias militares e corpos de.bombelros militares são fixadas pelas

Assembléias Legislativas dos Estados, por iniciativa dJS respect!

vos Governadores, o~vido o Ministério do Exército.

Parágrafo ~nico - A estrutura e organização

da policia militar e corpo de bombeiros miiitar do Distrito

ral.e dos Territ6rios,. são fixados pelo Con:Jresso Nacional, por in!Distrito Federal e dos Territórios, bem como Proporcionar a essas

coorporações condições de desenvolvimento científico e tecnológico. clativ~ dos Goven9dores e encaminhadas aó ~residente da Rep~bll

CAPITULO II

COMPÉTENCIA DAS fORÇAS AUXILIARES

Art. 40 - As polícias militares,instituídas

ca, ouvidJ o Mióistério do Exército.

CAPITULO IV

,EFETIVOS

res e carpas de bombeiros militares são fixados de conformidade com

a área,a população e os riscos a proteger 'da unidade federada.

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das

e do patrimônio, compece, no âmbito de suas respectivas

çlles:

pessoas

jurisdl
Art. BO - Os efetivos das policias milit,!'.

IV - atuar de maneira-repressiva; em C3SÓS

de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das F'prças

Armadas; .

tar, com exclusividade, as atividades de. polícia ostensiva, ressal

vadas as missões peculiar7s das Forças.Armadas;

III - atuar de maneira preventiva, como fo~

I - exercer, com exclusiviáade, funções de

prevenção.e repressão imediata,aos·ilícitos,~en~is,como policia o~

tensiva.~

Y: - participar das açõ~s de defesa territ~

rial, em caso de guerra externa;

VI '- p"rocede,r às -apurações de infrações p~

do

oficialTerritórios. observada a formação profissional do

Art. 10 - São consideradas fu~ções, cargos

§ 19 - O provimento do' cargo de comandante

é 'feito por ato dos Governadores de Estado, do ·Oistrito· Federal e

dos

para o exercício de comando.

.Art...90. - O comando da polIda militar e do

precedido de aprovação do Ministério do Exército, do no~e do

eial indicado para o ~oman~o.

Corpo de bombeiros' 'milit'''; 'é éxercido, por oficial ôa ativa,

último p'ostOt da. própria corporação.

§ 20 - O comando da policia militar ou do

corpo de bombeiros militar,. em caso dê convocação ou mobilização,e~

-cepcionalmente~ poderá ser exerc;do por oficIal general ou coronel,

da ativa do Exército. Neste caso, o ato de nomeação do Governador'é

~xec.!:!·

presuma

'lI - planejar, coordenar.. dirigir e

ço de dlssuasão, em locaIs ou áreas especificas~ dnde se

ser possível a perturbação da ordem;

nais, envol~endD policiais-militare?, nas crimes militares

dos e:n lei; e,

defini ou comissões policiais-militares e de bombeiros-militares as

tantes dos quadros de organização de cada corporação.

con~
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Parágrafo único - S~O também consideradas § lo _ O Coronel PM ou BM das respectivas

funções, cargos ou comissOes de natureza policial-militar e de bo.,!!!.

beiro-militar as desempenhadas pelos Integrantes militares das - P-,?

lícias militares e dos corpos de bomb~iros militares:

I - em órg§os e gabinetes da Presid~ncia da

República;

Corpora,~esJ no cargo de Comandante-Geral,terá prerrogativas e ho~

ras militàres correspondentes a de Seçretário de Estado,

§ 20 - Os Estados, os Territórios e o Oi~

trito federal podem, se convier às respectivas CorporaçOes, ouvido

o Ministério do Exercito:

Prefeito Municipal;

reserva.

111 - no Gabinete do Vice-Governador e do

v - em funçOes de interesse das missões da

ou

orl

necessl

- suprimir na escala hierárquica-um

mais postos ou graduaçOes das previstas neste artigo;

11 - subdividir 8 gr8du.ç~0 de sold.do

classes, até o máximo de trêsj e,

III - admitir o ingresso d. pessoal feminl

Art. 13 - O ingresso nos Quadros de

no em seus efetivos de oficiais e praças, para atender as

dades da p~lícia militar e do corpo d. bombeiros militar.

gradual, conforme dispuser,alegislaç~o de ca~a unidade federada.

§ 20 - Poder~o ingressar, como aspirante_a_

orlcial, nas polícias militares Q~e n~o dIsponham de Curso de form~

çAo de Oficiais, se convier a estas, portadores de Curso d~ For.~

ç~o de Oriciais da Reserva das Forças Armadas, com estágio de se~

viço prestado e autorizaç~o do Ministério correspondente.

ciais Combatentes é decorrente de conclus!o, com aproveitamento, do

Curso de formaç~o de Oriciais, de nível'superior,realizado na pr2

pria G.orporaç~o ou e~ orporaç~o de outra unida~e rederada.

§ 10 - O ingresso de oficiais médicos, deQ

tistas, ramac~uticos, veterinários e de outras prorissOes de nível

superior, dar-se-á.mediante a aprovaÇao em concurso e o a~esso será

nos

Gave!.

polie!

11 - na Casa Militar do Governador e

polícia militar e corp~ de bombeiros militar, em órg§os dos

nos federal, Estaduais, do Distrito federal e Territórios;

VI - em cargos de direçao ~ assessoramento

em órg~os ou autarqulais de trânsito, sistema penitenciário, sist~

ma de segurança pÚblica, ~uanjo exercidos em comiss§o p~r

ais-militares ou bombeiros-militares.

Gabinetes dos Presidentes das Assembléias Legislativas e de Tribo!!

nais de Justlçaj

IV - em órg~os da Justiça Militar Estadual;

Art. 11 - O período passado pelo militar da

ativa da polícia militar e do corpo de bombeiros militar em cargo,

função ou emprego de natureza cIvil, temporário e não eletivo, me~

mo da admi~istração indireta, so~ente pode ser computado como tempo

de serviço para a promoç~o por antigüidade e tra'sfer~ncia para

Parágrafo único - enquanto permanecer na si

tuaçãIJ prevista no Ilcaput" deste artigo, o militar ficará agregado

PESSOAL

CAPITULO V

anos de afastámento, cQntín~os ou na~, será transferidv para a in~

tividade.

Art. 14 - O ingresso no Quadro de Oriciais

do

de

- possuir J no mínimo, o segu~do grau

ensino ofIcial, completo, ou equivale~te;

dc Administraçao, no Quadro de Oriciais Au<iliares e no Quadro

OficiaIs Especialistas, dar-se-á através de Curso ou estágio de H~

bilitaç§o de O!I'I~Iais. O candidàto ao Curso -ou EstágiO deve atende):

aos seguintes requisitos básicos:

doise somente poderá ser promovido por antigüidad. e, depois d.

Art. 12 _ A hierarquia nas policias milit!

res e'nos corpos de bombeiros milItares é a seguintê:
11 - possuir o curso de aperfeiçoam!nto de

_sargentos combatentes ou especialistas;
- Oficiais:

- Coronel

Tenente-Coronel

lI! - ser aprovad~ em concurso interno,

Parágrafo único - O último posto dos

dIOS a q:.Je se refere o I'caput" deste artlg~ é o de CaplUio.

qu-,!

- Major

- Cap!t~o

PrimeIro-Tenente

_ Segundo-Tenente

11 - Praças Especiais:

Art. 15 - O recrutamento de .pra~as para as

polícias militares e corpos de bombeiros miiitares obedece ao volu~

tari.do, de acordo cm a legislaç~o própria de cada lJnidade Federada ,respe!

tadas as prescrlçOes da Lei do Serviço MIlitar e seu regulamento.

_ Aspirante-a-Oflcial Art. 16 - O acesso aos diversos postos e

graduaç~es fundamenta-se, prlncipalm~nte, nos valores morais @ pr~

rissiDnals. E seletivo, gradual "sucessivo e feito mediante pra-~

çOes, dé acordo com a legislaç~" peculiar de cada unidade rederada,

de modo a obtel-se um fluxo de carreira contInuo, regular e equil!

brado. S~o os seguintes requisitos:

- Cadete

111 - PraF8s:

- Subtenente

_ Primeiro-Sargento

- Segundo-Sargento

- Terceiro-Sargento I - para a promoç~o ao posto de major do

- Cabo QOPM ou QOBM: Curso de Aperreiçoamento de Oficiais, em nlvel de QÓs-

- Soldado graduaçfto; e,
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II '" para a promoção' ao ,posto .de cOIonel do.,

QOPM OU QOBM,: Curso Superior de Polícia MIlit.ar· ou' de Bom!)eIro

.1itar;

res e corpos d. ~omb.iros-mIlItaresc~nstituir-s.-á d.'.ng.nhos •

armas de .u_so .indlvidua1 1 i~clusive autom~tlcas, é-, a um" número de

Art. 18 - Dependem de autorizaçlio do órglio

coap.tent ....do MInistério do Exército as aquisIções de:

.1. - armamento e muniçã:J;

Il - veículos sobre rodas com blindagem leve;

pr6prIodo TI:lbunal d'e Justiça MÚItar, o~de est•. existir, o~ do

:. . -. '

po d. bOllÍJ.iros militar condenado 'na Justiça .Comum ou MUitar a p.na re.§.

tritiva de 'lib.rdad. sJperi'~r a dois anos por s.ntença transltaila·

em' julgado, será submet~do aó julgamento prevIsto nd'parágr~fo a~

terior.

§ 22 - ,O oficIal,da pol!cia ml1itarOU d~ co!.

§ ,12' - O ofI~ial da· pol!cIa. milItar ou do

corpo de bombeiros IlliÚtaX; só perderá o posto • a' pat.rnte se" for

julgado Jndigno do oficIalato ou com ele incompatível por decisão,

TrIbunal de J.usúça da un·Idad. f.derada, d.vendo a l.i .specificar,

os casos de submlssao a processo e o seu rito.

grant-e;cIrcunsUnch 'em. que llermanecerá·ria' répálOtiÇão" c'ompet.nté

- da polícIa judiciái.Ia s.om.nte:o tenlPo nec'essárIo à 'lavratura' do a,!!.

to respectivo, sendo 'imediatamenteapós, conduzido a autoridad., PE.

lici",l_lItl1itar ou de bombeirO-miÚtar mais próxima,mediant•. escolta

da própria Corporação.

-des

milit~

li! - aeronaves; e,

CAP!TULO VI

MATERIAL B~LICO

Ar·t. 17,- O armamento das ,polícias

armas automáticas coletivas!" conforme .'d1.spuser o r~gulamento

ta lei.

IV - embarcações.

parágraf~ úniéo _: 'No caso d. aquisição de

§ 3R ~As'praças: •. os aspitantes-a-oficial ,

,somente perderã,O' a grad'uaç.llo .e. 'serão li~.nciados':

aeronaves ou embarcações, o·Ministério doExército ouvirá os Ministf

rios da A.ronáutica e da Marinha, respectivamente.

São dir.itos dos int.grant.s ôasArt. ,20

§ 42 -'Para fins do inciso V deste artigo,

aplIca-se a disposto'no artigo 11 e s.u parágrafo único.

po~ícias militare~ e dos corpos de bombeiros 'militares:

,- prom~çao na ativa nos termos da legIsl~

ção peculiar das unidades f.d.radas;

11 - É de trinta anos de efetivo serviço o

t.mpo máximo para .a p.rmanência na ativa .10 qualqu.r dos quadros das

pol!cias mIlitares e corpos de bomb.iros milItar.s;

IIÍ' - constituiçao d. pensão.'policial-mili

tar ou bombeIro-militar nos termos da legislação peculiar de cada

unidade fed.rada;.

I - por decIsão 'do' Trib~nal de Justiça Mil!

tar',oode, este:e~istir, ou"do próprIo Tribunal de_Justiçada 'unId~

de federada, -em virtude. de,.c·o:lde~lElção, na Justiça Cam:..Jm ou Militar,

a pena restrIffvá da J1berdade superior a 'dois anos, transitada e"

julgadó;

II - por iniciativa do Co~andant'e-Geral, "e:a

solução de Co'nselhode Disciplina, convocado nos t.rmos da legIslação

espec!f1ca e julgados pelo' TrI!>'J")al de Justiça Militar da Iloidade f~ .

'derada, onde existir e pelo. TrIbunal de J~stiça do Estad, onde n~a

tIver o Tribu~al MIlItar;

hierá!.

federada,

11 - uso d,s títulos e d.signaçõ.s

tares. defInidos .m, l.i, ,pela Justiça MilItar da unIdàd.

quando nestas .xistirem o Tribunal Militar'compet.nte;

V .:. 'exercício de.·cargo, função ou. comissão

III - prlvatividade do u,,"O dos uniformes,i~

sígnia's • distintivo,s da,s r.sp.ctivas corporações;

IV _,proc.sso • julgam.nto, n,s crimes mil!

correspon~ente ao seu grau hierárquico, de, aoord~ c~m o pre~lsto na

organIzação_ da eOfDoração, bem CO'DO 0-- exercício de cargos f fl!nções

ou comissões d. natureza ou Int.resse polIcial-mIlitar ou de bo~

be 1ro-mill tar .

quicas militares;

I _ plenitude da patente dos oficiais com

as prerrogatlvas, direitos e deveres a ela i~erentes, na ativa, na

reserva cu na condição de refotmad~;

CAP!TULO VIl

OAS GARANTIAS E OOS,OIREITOS BASICOS'

Art. 19 - Os integ.rantes das poÜcias mil!

tares e dos ,corpos de bombeiros militares gozam das seguint.s .~araE1

tias:

VÍ - fé. pública, .m todo o t.rritório naci~

nal, do docum.nto d. Id."tidad••xpedid, pelas r.spectivas corpor~

çlSes;

VII· - prisão esp.cial ••m Qu'artel da CorpE.

ração, à dIsposição da autorldad. competente, quando sujeito a pr!

sQo -antes da ·conden;çao. lrre"corrIvel;

VIII - cumprim.nto de pena privativa~. II

IV - assistência judicI~ria Integral e gratuita da

unidade:federada, através da Corporação;' nos casos em que se veja in

dIciadL ou processado por ato praticad~ duranta ação policial. de bo~

beiro ou d. def.sa cIvil, legítIma;

'V - o·porte d. arma, válIdo em todo terrItórIo n~

cIon~l, para os oficiais e praças, excetuados os casos de reformados

por doença mental ou nerv?sa; e.

deberdade em uniqad= da própria CDrp~raçã~ ou p~esídio mi~itar,

casos d.·condenação.q". nlio implIqu.m na p.rda do posto ou da

duação; e,

nos

gr~

VI - outros direitos previstos na legislação

cada unidade federada.

Parágrafo únIco - Para os ef.itos deste artIgo,

IX' - assist~ncia de oficial, q~~nd~ praça,

e d. oficial do posto superior ao s.u. s. sujeito a prisão em

considera-se em serviço o polIcial-mIlitar ou bombeiro-militar que,
, '

mesmo .stando. d.e folga. venha a intervir em ação policial legitima.
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CAPíTULO VII I

CONVOCAÇl\O E MOBILIZAÇl\O

Art. 21 - As policias militares e os corpos de bo~

beiros militares dos Estados. Oistrito Federal e Territórios. na qua

lidade de forças auxiliares. reserva do Exército. podem ser convocados

pelo Governo Federal para preservar ou prontamente estabelecer a or

dem pública ameaçada ou. ainda. ser mobilizada. em caso de guerra ~x

terna. Em ambos os casos. as forças auxiliares ficarlo subordinadas ao

Comando da Força Terrestre designado e continuaria a ser empregadas em

suas miss~es especificas de policia militar e bombeiro militar.

Parágrafo único - A convocaçlo e a mobilizaçlo das

forças auxiliares slo decretadas por ato do Presidente da República •

que fixará o prazo e as condiç~es de execuçlo.

CAPíTULO IX

COMPET~NCIA 00 ESTADO-MAIOR DO EX~RCITO

Art. 22 - Compete ao Estado-Maior do Ex~rcito:

I - centralizar todos os assuntos da alçada do M!

nistério do Exérci~ relativos às policias militares e corpos de bom

beiros militares, previstos na Constituiçlo Federal. com vistas ao e~

tJibelecimento da peliUca .conveniente e à adoçlo das providências ade-

quedas;

11 - promover inspeç~es nas policias militares e

corpos de bombeiros militares. tendo em vista o fiel cumptimento das

prescriç~es desta lei;

111 - apreciar os quadros de mobilizaçlo para as

policias militares e corpos de bombeiros militares de cada unidade f~

deiada,.cOlll vistas ao e"pTego. como paTtlcioantes da defesa te)'ritorIal.

CAPíTULO X

JUSTIÇA E DISCIPLINA

Art. 23 - As policias militares e os corposde bo~

beiros militare~ slo regidos por regulamento disciplinar elaborado à

semelhança do Regulamento Disciplinar do E~ército e adaptado às con

diç~es especiais de cada Corporaçlo.

Art. 24 - A organizgçlo e ~nçionamento da Justi

ça Militar Estadual slo regulados por lei de ca6a unidade federada.

parágrafo único - Compete à ~ustiça Militar Esta

dual processar e julgar os policiais-militares e bombeiros-militares

nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao Tribunal competente

decidir sobre.a perda do po~to.e da patente dos oficiais e da gradua

çlo das praças.

Art. 25 - A .Justiça Militar Estadual em primeiro

grau é constituida pelo Conselho de Justiça e, em segundo.opelo pró

prio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos Esta

dos em que o efetivo da policia militar e do corpo de bom~i~os aili

tar seja superior a 20.000 (vinte mi~) integrantes.

CAPíTULO Xl

PRESCRIçOES OIVERSAS

Art. 26 - Ao pessoal das policias militfires e dos

corpos de bombeiros ailitares, em serviço ativo, é vedado fazer parte

de firmas co.erciais ou de empresas industriais de qualquer natureza

ou nelas exercer funçlo ou emprego remunerado.

Art. 27 - ~ expressamente proioido aos militares

das policias ailitares e corpos de bombeiros militares o comparecime~

to fardado; exceto em serviço. a manifestaç!o de caráter político-pa~

tidário.

Art. 28 - O,pessoel das políeias militaras e dos

corpos de bombeiros militares alistável ~ eleOivel, atendidas' as co~

Qiç~es da Constitvlç!il Federal.

Art. 29 - O Poder Executivo. dentro de noventa di.

as eontados da vigencia desta lei. expedir' o competente regulamento

necessário à sua execuçlo.

Art. 31 - Este leI en~ra em vigo'r na data de 'sua

publicaçlo, ficando revogados os Decretos-leis nQs 667, de 02 de julho

de 1969; 2.010. da 12 da janeiro de 1983; 1,406. de 24 de junho de. 1975

a demais disposiç~es a. eontr'rio.

~ • S T I F I C • ç • •

A Constituiçlo F'ederal. sem qualquer sombra· de dúv!da.

procura. em todo o seu conjunto, a construçlo da democracia no Bra-

su.
Ao _esmo tempo em que ell.1na de vez. tO~O$ os rem8ne~

centes do regi.e autoritário, restabelecendo e aprofundando as libe!,

dades públicas e individuais. busca a descentraiizaçlo do poder. dan

do ls Unidades da Federaçlo a desejada autonomia.

'Em temPQs de mudança, no que coneerne • segurança pú

blica e à manutençlo da.lei e da ordem, v'rios aspectos podem set ve

rificados, exigindo uma·atençlo especial para que as imposiç~es cons

titucionais nlo sejam cODtornedas e fraudadas por expedientes da le-.

gislaçlo ordinária ou complementar, agili.ados pela ocasilo ou sem

devida e necessária discusslo.

PriMiro. es atribuiç~es 'das Policias Militares e dos

Corpos de 8ombeiros Militares estio perfeitamente definidas, inclusi

ve a subprdinaçlo aos Governadores dos Estadns, Territórios e Distri

to Federal.

Segundo, e é uma mudança de grande significado. as Fo!,

ças Armadas perderam a capacidade da iniciativa. subordinando-se aos

poderas constitucionais. para qualquer intervençlo nas quest~es rela

tivas à manutençlo da lei e Qa ordem.

Nlo se pode confundir a condiçlo de Forças Auxiliaras

e Reservas do Exército das Policies Militares e Corpos de Bombeiros !oi!
litares como meio para se impor uma ·inconveniente duplicidade de coma~

do. isto é uma duplicidade na cadeira hierárquica.

Aliás. por óbvio. as policras MUitares e os Corpos de

Bombeiros Militares slo forças auxiliares e reservas do Exército,pare

qua.t&as extarnas.
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Nas questlles vinculadas. aanutançla da leI e da orde.,

os papfls se Inverte.. pois a partlcipaçlo do Exfrcfto ou das Forças

Ar.adas 5o.ente se justifica ea caso de reconhecida i.potenciadas Fo~

çes Estaduals.

As Corporaçlles Militares Estaduais silo a pri.eira linha

de defesa. devendo as Forças Ar_ad.s ser~•• porque slo. consideradas

co.o reserva.

Jl - planejaI, coordenar, dirigir e executar,

coa exclusividade, as atividades de policia ostensiva, ressal
vadas as aissões peculiares. das forças Araadas;

III - atuar de aaneira preventiva, coa0 força
de dissuaçlo, e. locais ou 'reas especificas, onde se presu.a
ser possível a perturbaçlo da ordea;

IV - atuar de .aneira repressiva, e. casos de
perturbaçlo da orde., ~recedendo o eventual e.prego das Forças
Ar••das;

DEPUT o FEDERAL

confrontos per.anentes co. a populaçlo ••• face das questOes internas

-2-

Tal entendi.ento. Inclusive. f o aals apropriado. atf

porque protege as Forças Ar.adas quanto aos desgastes decorrentes de

v - participar das ações de defesa territo
rial, e. caso de guerra externa;

VI - proceder às apuraçlles de infrações penais.
envolvendo pol1cials-.l1itares, nos cri.es 8ilitares definidas
e. lei; e

VII - exercer as funções de orientaçlo, contro
le e fiscalizaçlo da organizaçlo e funcionaaento das guardas
.unicipais~ vigillncias particulares.

Art. 5. Aos Corpos de Bo_beiros Militares coa
pete, no aabito de suas respectivas jurisdiçlles:

I - realizar os serviços de prevençAo e exti~

çAo de inc!ndios, busca e salvaaento, pericias de inc!ndios •
outros estabelecidos e_ leis e regula.entos;

II - executar as atividades de defesa civil;
111 - proceder às apurações de infrações penais,

envolvendo bo.belros-.ilitares. nas cri.es ailitares definidos
ea lei.

s
,@~

7 -, PAULO

que fogea a sua alçada.

Assi., o presente substitutivo te. por fia adequar o

Projeto aos iaperatlvos constitucionais, procurando cOBpatlbillzá-lo

co. os esforços do povo brasileiro ruao • de.ocracia.

EMENDA NB
AO PROJETO DE lEI NB 2.146, DE 1989

(Do Poder Executivo) CAPiTULO III
ESTRUTURA E ORGANIZAÇlO

Estabelece normas gerais de organizaçllo,
efetivo. IIBtérial bélico, garantias, con
voeaçlo e lIIObilização das Policias Mili=
tares e Corpos de _iras Mi11tares
dos Estados, Distrito federal e Territó
rios e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPíTUlO I
DEFINIÇllES

Art. 1. As Policia~ Militares e os Corpos de
Bombeiros Militares, Forças Auxiliares e Reserva do Exército,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são subor
dinadas aos respectivos Governadores dos Estados,
do Distrito federal e dos Territórios.

Art. 2. O Ministério do Ex~rcito exerce a su
pervisão e a coordenação das Policias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, através do Estado-Maior do Exército, nos
assuntos de COMpetência da União previstos na Constituiç~o fe

deral.
Art. 3g Compete à União organizar e manter

Polícia Militare e o~ Corpo de Bombeiros Militares do Dis
trito Federal e dos Territórios, bem como proporcionar a essas
corporações condições de desenvolvimento científico- e tecnoló

gico.

CAPíTULO II
COMPETrNCIA OS fORÇAS AUXiliARES

Art. 4R Às Polícias Militares, instituídas pa

II a preservação da ord~m pública e da incolumidade das pes
soas e do patrimônio, compete, no âmbito de suas respectivas

jurisdições:
- e~ercer, com exclu~ivjdade, funções de

prevenção e represslo imediata aos ilícitos penais, co.o poli
~iA oste'slv~;

Art. 6. As Policias Militares e os Corpos de

Bombeiros Militares slo estruturados de acordo com as finalid~

des essenciais do serviço e as necessidades de cada unidade f~

derada.
Art. 70 A estrutura e organização das Polícias

Militares e Corpos de Bombeiros Militares são fixadas pelas
Assembléias legislativas dos Estados, por iniciativa dos res
pectivos Governadores, ouvido o Ministério du Exército.

Parágrafo único. A estrutura e organização da

Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito fe
deral e dos Territórios, são fixados pelo Congresso Nacional,
po~ iniciativa dos Covernadores e encaminhadas ao Presidente
da República, ouvido o Ministério ~o Exército.

CAPíTULO IV
EFETIVOS

Art. 8g Os efetivos das Polícias Militares
Corpos de Bombeiro. Militares slo fixados de conformidade com
a área, a populaçAo da unidade federada e outros a serem esta

belecidos em regulamento desta lei.
Art. 9. O Comando da Polícia Militar e do Cor

po de Bombeiros Militar é exercido, por oficial da ativa, do
último posto, da própria corporaç~o.

§ 19 O provimento do cargo de comandante é fel

to por ato dos Governadores do Estado, do Distrito Federal e
dos Territ6rios, observada a formaç§o profissional do oficial
para o exercicio de comando.

§ 20 O Comando da Policia Militar ou do Corpo
de Bombeiros Militar, elll caso de convocação ou mobi"ização, e~

cepcionalmente, poderá ser exercida por oficial general ou co
ronel, da ativa do Exército. Neste caso, o.ato de nomeação do

Covernador é precedido de aprovação do Ministério do Exército,

do nome do .oficial indicado para o c~mando.

Art. 10 São consideradas funções, cargos ou c~

missões policiais-militares e de bombeiros-militares as cons
tantes dos quadros de organização de cada corporação.
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Parágrafo único. 510 também consideradas fun

ç~e~, cargos ou comiss~es de natureza policial-militar e 'de
bo~beiro-militar as desempenhadas pelos integrantes militares
das Polícias Militare~ e dos Corpos de Bombeiros Militares:

I - em órgãôs da Governo Federàl;
Il '- na Casa Militar do Governador e nos Gabi

netes dos Pr~sidentes das Assembléias legislativa e do Tribu
nal de Justiça;

III - no Gabinete do Vice-Governador e do Pre
feito da Capital;

IV - em órgãos. da Justiça Militar Estadual;
V - em funç~es de interesse das missões pe

culiares da Polícia Milifar e Corpo de Bombeiros Militar; e,
VI - em cargos de direç§o e assessoramento em

~rgãos ou autarquias de trânsit~, sistema penintenciário, sis
tema de segurança públicB, quando exercidas em comissão por p~

liciais-militares ou bombeiros-militares.
Art. 11 O período passado pelo militar da ati

va da polícia Mílitar e do Corpo de· Bombeiros Militar em cargo,
função ou emprega d~ natureza civil, temporário' e não eletivo,

• esmo da admlnlstraç!o indireta, somente pode ser computado c~

ao tempo de serviço para a promoção por antigüidade e transfe
rência para 8 reserva.

Parágrafo único. Enquanto permanecer na situa
çlio pre.ista no "caput" deste artigo, o militar ficará agrega
do e somente poderá ser promovido por ~ntigüidade e, depois de
dois anos de afastamento, contínuos ou nlio, será transferido
para a inati.idade.

CAPíTULO V
PESSOAL

portadores de Curso de rormaçlo de Oficiais da Reserva das For
ças Armadas, com estágio de serviço prestado e autorização do
MinisUr io correspondente.

Art. 14 O ingresso no Quadro de OFiciais de A~

ministração,. no Quadro de Oficiais Auxiliares e no Quadro de
Oficiais Especialistas, dar-se-á através de Curso de Habilita
ção de OFiciais (CHOl. O candidato ao CHO deve atender aos se
guintes requisitos básicos:

r - possuir, no mínimo, o segundo grau do en
sino oficial, completou, ou equivalente;

rI - possuir o curso de aperfeiçoamento de
sar~entos combatentes ou especialistas;

111 - ser aprovado em concurso interno.
Parágrafo único. '0 último paõto dos quadros a

que se refere o Itcaput" deste artigo é o de Capital.
Art. 15 O recurtamento de praças para as Poli

ciais Militares e Corpos de Bombeiros Militares obedece ao vo
luntariado, de acordo com a legislação própria de cada unidade
federada, re;peitadas as prescri~ões da Lei do Serviço Militar
e seu regulamento .

Art. 16 O acesso a05 diversos postos e gradua
ç~es fundamenta-se, principalmente, nos valores moral e prafis
sional. ~ seletivo, gradual e sucessivo e feito mediante pro
moç~es, de acordo com a legislação peculiar de cada unidade F~

de~adar de modo a obter-se um fluxo de carreira continuo, reg~

lar e equilibrado. São os seguintes requisitos:
I - para a promoção ao posto de Major do QOPM

ou QOBM: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, em nível de pó~

graduação; e,
11 - para a promoção ao posto de coronel do

QOPM oU QOBM: Curso Superior de Polícia Militar ou de ·Bombeiro
Militar.

cas militares;

CAPÍTULO VII
DAS GARANTIAS E DOS DIREITOS BÁSICOS

Art. 19 Os integrantes das Polícias Militares
e dos Corpos de Bombeiros Militares gozam das seguintes garan
tias:

Corpos de Bombeiros Militares constituir-se-á de engenhos e a~

mas de uso individual, inclusive automáti,cas, e a um número de

armas automáticas coletivas, conforme dispuser o regulamento
desta lei.

e

CAPíTULO VI
MIlTERIAL B~LICO

Art. 17 O ~rmamento das Polícias Militares

Art. 18 Dependem de autorização do órgão comp!
tente do Ministério do Exército as aquisições de:

I - armamento e munição;
II - veícuaos sobre rodas com blindagem leve;
111 - aeronaves; e.
IV - embarcaç~es.

Parágrafo único. No caso de aquisiçlio de aero
naves ou embarcações, o Ministério do Exército ouvirá os Mini~

térios da Aeronáutica e da Marinha, respectivamente.

- plenitude da patente dos oficiais com as
prerrogativas) direitos e deveres a ela inerentes, na átiva,na
reserva ou na ·condiçAo de reformado;

II - uso dos títulos e designações hierárqui-

III - prjvatividade do uso dos uniformes, insí~

nias e distintivos das respecti.as corporações;
IV - processo e julgamento, nos crimes milita

res definidos em lei, pela Justiça Milita~ da unidade federada,
quando nestas existirem a Tribunal Militar co!"petente;

V - exercicio de cargo, função ou comisslo
correspondente a~ seu grau hierárquico, de acordo com o previ~

to oa organização da c~rp~raçlio. bem como o exercício de car-

Art. 12 A hierarquia nas Polícias Militares e
nos Corpos de 8o~belros Militares és seguinte:

I - Oficiais:
- Coronel
- Tenente Coronel
- Major
- Capítlo
- Primeito-Tenente
- Segundo-Tenente

II - Praças Especiais:
- Aspirante-a-Oficial
- Cadete

I II - Praças:
- Subtenente

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento.
Terceiro-Sargento
Cabo
Soldado

S 2& Poderlio ing~essar, como Aspirante-a-Oficial,
nas P~lfcia. Militares e cor~os de Bombeiros Militares que não
disponhaM d. Curso· de Formação de Oficiais, Se eoo'vier .a estas,

Parágrafo único. Os Estados, Os Territórios e
O O~strito Federal podem, se convier às respectivas Corpora
ç~es, ouvido o Ministério do Exército:

I - supriair na escala hierárquica um ou mais
postos Ou oraduaç~es das previstas neste artigo;

11 - subdividir a graduação de soldado em ela!
ses, até o máxiMO de tr!s; e,

lI! - adaitir o ingresso de pessoal feminino em
seus efetivos de oficiais e praças, para atender as necessida
des da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.

Art. 13 O ingresso no oficialato é decorrente
de cpncluslo, com aproveitamento, do Curso de Pormaçlio de Ofi
ciais, a nível superior, realizado na própria corporaçlo ou em
corporaçlio de outra unidade federada.

§ 1Q O ingresso de oficiais médicos,dentistas,
farmaceuticos, veterinários e de outras profiss~es de nível s~

periór, dar-se-á mediante a apro.ação em ccncurso pÜJlico e o.acesso
será gradual, conforme dispuser a Iegislaçlio de cada unidade
federada.



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 10 6307

çlo paculiar;

gos, funçBes ou cOMissBes de natureza Ou interesse policial-M!
litar ou de bOMbeiro-Militar;

VI - fe pública, es todo O territ6rio nacional,
do docusento de identidade expedido pelas respectivas corpora
çBes;

I - por decislo do Tribunal de Justiça Mili
tar, onde este existir, ou do próprio Tribunal de Justiça da
unidade federada, aa virtude de condenaçlo, na Justiça Coaua
ou Mllitar, a pena restritiva da liberdade superior a dois anos,
transitada ea julgado;

11 por iniciativa do Coaandante-Geral, ea
soluçlo de Conselho de Disciplina, convocado nos teraos da le
gislaçlo aspecifica e julgados pelo Tribunal de Justiça Mili.
tar da unidada federada, onda existir e pelo Tribunal de Just!
ça do Estado onda nlo tiver o Tribunal Militar.

s.a Para fins do inciso V deste artigo,aplic~

-sa o disposto no artigo 11 e seu parégrafo único •
• rt. 20 slo direitos dos integrantes das Poli

cias Miiitares e dos Corpos de BOab!iros Militares:
_ proaoçlo na ativa nos teraos da legisla-

11 - transferencia para a inatividade, a pedi
do 4U "ex-offlcio", desde que conte trinta anos de serviço,coa
I resuneraçlo integral, conforae dispuser a lei de cada unida
da fede rada;

111 - reauneraçlo nlo inferior ~ fixada para os
ailitares federais ocupantes do aesao posto ou graduaçlo da e~

clla hierérquica;
IV - percepçlo da resuneraçlo integral quando:
a) transferido para inatividade por haver atin

gido a idade·lisite para persa~encia es atividade no posto ou
graduaçlo;

b) atingido por quota cOMpulaória; e,
c) reforsado por Invalidez persanente, decorre~

te de doença grave ou incurével, especifica~a es lei sea rela
çlo de causalidade coa as condiçaes inerentes ao servLço.

V _ .elhorla da re.uneraçlo Quando reforMado

por incapacidade ffsica definitiva es decorrencla de feriMento
recebido em açlo de preservaçlo da ordem pública, doença pro
fissional, acidente e_ ser~lço. doença, moléstIa ou enf~rmida

de adquirida COM relaçlo ~e causalidade com as condiçDes ine
rentes ao seIvlçoi

VI - assistencia aidico-hospitalar e odontoló
gica gratuita para si, ressalvada a contribulçlo prevldencié
ria, e para os dependentes nos teraos da leglslaçlo própria de
cada unidade federada;

VII _ funer.l para 51 e seus dependentes;

VIU - alisentaçlo, quando eM serviço, instruçlo
ou operaçaes reguladas es legislaçlo especifica;

IX - soradia, coapreendendo:
a) alojasento es unidade ou estabel~claento da

corporaçlo quando aluno de Curso de forsaçlo de Oficiais ou de
Pr.ç.si

b) próprio residencial da unidade federada qua~

do casado e e. atividade; ou,
é) auxilio para custeio da _radia quandO nlo

houver próprio residencial da unidade federada ou se encontrar

na inatividade.
X - transporte e lnstllaçlo, nos deslocaaen

tos a serviço da corporaçlo;
XI _ constituiçlo de penslo policial-.ilitar

ou bo.belro-allitar nos teraos da leglslaçlo peculiar de cada
unidade federada;

XII - assistencia judici'rla integral e gratui
ta da unidade federada, através da córporaçlo, nDs casos es
que se veja indiciado ou processado por ato praticado durante
açlo p~licial, de bosbeiro ou de defesa clvi1, legitl.a;

XIII - afastasentos bespor'rios do serviço, nos
ter.os definIdos e. lei;

XIV - desisslo e licencia.ento a pedido, de
acordo cos a ~egislaçlo ~eculiari

XV - o porte de arsa, vélido es todo o terri
t6rl~ nacional, par. os oficiais e praças, excetuados os casos
de rerar••dos por doença ..ntal Ou nervosa; e,

XVI _ outros dIreitos previstos na legislaçlo
de cada unidade federada.

S 18 • Unidade da federaçlo proaover' • 'post
sortes" o integrante da policia ailltar ou do corpo de bo.bei
ros silItar que vier a falecer ea conseqülncia de ato de S!rvl
ço no cuapriaento de açBes ou operaçBes de preservaçlo da ar
des pública, de boabeiros ou de defesa civil, de acidente ea
servIço, ou de soléstia ou doença decorrente de qualquer des
tas situaçDes, e concederé penslo especial aos seus beneficlé
rIos.

§ 58 Para os fins dos dispostos no inciso
deste artIgo, slo considerados co.o a serviço da corporaçlo os
desloca.entos por sudança da Sede, a prestaçlo de serviços fo
ra-da Sede, o atendi.ento a solicltaçlo da Justiça e freqüen
eia 8 cursos ou estágios fora da.corporaçlo, e co.pIeeode. as
~assagens para o silltar e seus dependentes e o traslada da
respectiva bagage. de residência 8 residência, e as correspon
dentes diérias co~forse dispuser a leglslaç~o peculiar.

§ 68 Para os efeitos deste ar~igo,consldera-se

ea serviço o policlal-sllitar ou bo.beiro-Mllitar Que, aesao
e~tando de folga, venha a intervir ea açlo policial legfti",

S 28 • lei estabeleceré:
1 • os l~ites de Idade para persan~ncia na

ativa e na reserva re.unerada de cada posto e graduaçlo; e,

11 - lisite de persanancia no últiao grau hie
rérquico dos diversos quadrós e qualificaçBes.

§}a A assistencla sedico-hospltalar de Que
trata o inciso VI deste artigo, cospreende o cohjunto de ativ!
dades relacionadas cos a preservaçlo ou recuperaçlo'da saúde,e
abrange os serviços profissionai. sédicos, odontológicos, far
aaceuticos e assistenciais, bea coso o forneclaento de selDS e
os cuidados e deaais atos -"dicas e paraMédicos'necessérios ao
bea-estar da clientela.

§.8 O funeral referido no inciso VII deste a~

tigo co_preende ,o custeio pela Unidade da federaçlo, das aedi
das toaadas desde o óbito at~ o sepultasento condigno, inclus!
ve o traslado dos restos sortais ou sua execuçlo, quando soli
citada.

os
li-

O Praça coa astabilidade assegurada e
soaente perderia a graduaçlo e serlo

S }a

\spirantes-a-Oficial
Canciados:

VII - prislo especial, ea quartel da corpora
çlo, ~ disposiçlo da autoridade coapetente, quando sujeito a
prislo antes da condeneçlo irrecorrivel;

VIII - cuapriaento de pena privativa de liberd~

de ea unidade da pr6pria corporaçlo ou presidia Militar, nos
casos de condenaçlo que nlo iapliquea na perde do posto ou da
graduaçlo; e.

IX • assistencia de oficial, quando praça, e
de oficial do posto superior ao seu, se sujeito a prislo eM
flagrante, circunst'ncia ea que peraanecer' na repartiçlo cos
petenta da policia judici'ria soaente o teapo necessório ~ la
vratura do autó respectivo, sendo iaediatasente ap6s, conduzi
do a autoridade policial-ailitar ou de bOMbeiro-ailitar aais
próxiaa, aediante escoita da própria corporaçlo.

S la O oficial da Policia Mllitarou do Corpo
de Boabeiros ~ilitar só parderé o posto e a patente se for jul
gado indigno do oficialato ou coa ele incoapativel por decislo
do.Tribunal de Justiça Militar, on~e este existir, ou do pró
prio Tribunal de Justiça da unidade federada, devendo a lei e~

pecificar os casos de subaisslo a processo e o seu rito.
S 2a O oficial da Policia Militar ou do Boabe!

rO Militar condenado na Justiça Cosua ou Militar a pena restr!
tiva de liberdade superior a dois anos por sentença transitada
.. julgado, seré subaetido ao julgaaento previsto no parógrafo
antarior.
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CAPíTULO VIII
CONVOCAÇ~O E MOBIlI2AÇ~0

-3-

Art. 21 As Polícias Militares e os Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e Territó
rios, na qualidade de forças auxiliares, reserva do Exército,
podem ser ~onvocados pelo poverno Fede~al para preservar ou

prontamente estabelecer a ordem 'pública ameaçada ou,ainda. ser
mobilizada, em caso de guerra externa. Em ambos os casos. as
forças auxiliares ficar~o subordinadas ao comando da Força Te~

restre designado e continuarilo a ser empregadas em suas missões
específieas de polícia militar e bombeiro militar.

Parágrafo único. A convocaçlo e a mobllizáç§o
das forças auxiliares silo decretadas por ato do Presidente da
República, que fixará o· prazo e as condições de execuçilo.

CAPiTULO IX
COMPET~NCIA DO ESTADO-MAIOR 00 EXÉRCITO

Art. 22 Compete ao Estado-Maior do Exército,
I - centralizar todos os assuntos da alçada

do Ministério do Exército relativos às Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Mi1itares, previstos na Constituiç§o re
deral, com vistas ao estabelecimento da política conveniente e
à adoção das providencias adequadas;

11 - promover inspeções nas Polícias Militares
e Corpos de Bombeiros Militares, tendo em vista o fiel ~umpri

menta das prescrições desta lei;

111 - apreciar os quadros de mobilização para
as Polícias Militares e .Corpos de Bombeiros Militares de cada
unidaoe federada. com vistas ao effiprego , como participantes da
defesa territorial.

CAPíTULO X

DISCIPlli<"

PROJETO DB LBI K" 2.146, DB 1989
(Do Podér Executivo)

Men.agem N" 177/89

lIEstabe1eCê normas gerais de organização,
,efetivo, material bélico, garantia8, c onvocaçâo
e mobilização daB Polícia8 Militares e Corpos de
Bombeiros Militares dos EstadoZJ, Distrito Fe
deral' e Território.., e dá outras providênciae. u

IlIlE1lIlA K"

Exclua-se o art. 2~.

JUSTIPICAÇIl.O
O art. 21 é manifestamente inconstitucional. As

Policias Militares são instituições dos Estados Federados, dir.
tamente"subordinado8 aoa governados dos EBtadQs Subordinados

aos Governadores dos Estados, como poderão aer controlados pelá

Ministério do Exército.

A subordinação é indivis:ível, é inalienável •.

Não e~i8te qua~quer instituto legal que atribuia

ao Ministério do Exército competência para controlar ou coordI
nação daB Policias Militares ou como quer o lIarticulista ll i§.

forcas Quxiliares.

Controlar é ter domínio, é comandar, é fiscali

zação fi~~nceira, é fiscalização administra~iva, é não aceitar

li subordinação de ninquém.

coordenar é diBpor, ~ organizar, é arranj~r. Quem

controla e quem coordena não pode ficar subordinado a qualquer

coisa ou pe8S0a.

Art. 2' As PolIcias Militares e os Corpos de

CAPíTUlD XI
PRESCRIÇOES DIVERSAS

elaborado à-semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército

e adaptado às condições especiafs de cada corporação.
-4-

EMENO~ MODIFICATIVA AO PROJETD DE lEI N~ 2.~/89

de 1989de

/1' I
Deputado HAROL10'SAN~oaD

sala das Sees õe8-t em

disciplinarBo.beiros Militares são regidos por regulamento

publicação,
de julho de
24 de junho

~H--C~____ PAULO OS
- .

Sala dns Sess~es e_, 11 de lIaiQ de 1989.

Depu to Federal

"Art. - O Ministério do Exército exerce a supervislo

e a coordenaçlo das polIcias .ilitares e corpos de ba-beiros _ilitares,

através do Estado-Maior do Exército, nos assuntos de cOllpetl!ncia da

Unilo previstos na Constituiçlo FederaL.a

Naturalmente que nlo se pode dar ao Ministério

do Exército co.petl!ncin _ais abrangente do que aquela estabelecida na

Constftúiçlo Federal, raz§o pela qual torna-se oportuna a .odificaçlo

ora propostn.

Art. 2f Ao pessoal das PolIcias Militares e
dos Corpos de Bombeiros Militares, em serviço ativo, é vedado
fazer parte de firmas comercials ou de empresas industriais de
qualquer natureza ou nelas exercer -função ou emprego remunera
do.

Art. ~ É expressamente proibido aos militares
das Polícias Militares e Bombeiros Militares o comparecimento·
fardado, exceto em serviço, a manifestação de caráter polític~

part!dário.
Art. 2~ O pessoal das Poiícia~ Militares e dos

Corpos de Bombeiros Militares alistável é elegível, ate~didas

as condições da Constituiç~o federal.
Art. 2' O Poder Executivo, dentro de noventa

dias contados dá vigência desta lei, expedirá o competente re
gulamento necessário à sua execução.

Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de s~a

ficando revogados os Decretos-leis ngs 667, de 02

1969; 2.010, de 12 de janeiro de 198'; 1.406, de
de 1975 e demais ~po.ições em contrário.

./ ~

"", 0.0~••• ': o; ~.,.~ o. "."
(~(·l/dj/~

'" L

( J!('
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-5- -7-
Emenda de Plenário ao Projeto de Lei nO 2146189-(Mensagem nO 177/

89)
O~-se nova redaçAo ao art. 20 dn CapItulo I:

"Art. 20 - O MinistérIo do Exército exerce a su
pervislo e a coordenaçlo das PolIcias MilItares e Corpos de Bom 
beiras Militares, através do Estado Maior do Exército, nos assun
tos de compet~ncia da UniAo prevIstos na ConstituiçAo rederal."

PROJETO DE LBr •• 2.146, DB 1989

(Do Poder Executivo)

Mensagem NI 177/89

"Estabelece normas gerais ~e organizaçio.
efetivo, material bélico, garantias, convocaçio
e mobilizaçio das Políciap Militares e cor~a de
Bombeiros Militares doa Estados, Distrito Fe
deral e Territórios e dá outras providências."

IIIBIIDA ••

Dê-se ao art. 41 a aeguinte redação:

-6-

EMENDA NOOlrJCATJYA. PROJETO DE LEJ NO 2.186/89

Seja dada ao Artigo 40 a seguinte redaçAo:

Art. 41 Co_pete as Asaemb!éias Estaduais defi

nir as atribuIções das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros

Militares, nos respectivos Estados da Federação, de acordo co.

a Constituição Federal.

JUSTUICAÇJo

Suprlaa-se do inciso JJ, do Art. 40 as seguintes

express8es: ~Dnde se presu•• ser passivel a perturbaçlo da arde.-.

Não é privativo da Uniio ~egislar sobre a compe

tência das Policias Militares. A Uniio pode pivativa.ente legia
lar somente sobie: XXI do art. tu da const.it.uiçâa. "Mormas ge
rais de organização, efetivos, material bélico, garantias, con

vocação e mobilização das Polícias Mi~it.ares e corpos de bc.hei
roa Militares.

(Mensage.

-8-
"E.enda de PlenArio ao Projeto de Lei nO 2146/89 

nD 177189)".

t muito ..i. salutar que os Estados Federado.,

atendendo as peculiaridade. das respectivas unidades de FederA

çâo, poss.m legislar a respeito.
Sala das sessõe., •• 4e de 1989

,t/,w'/
Deputa40 lJA'RoiD,l SAMI'ORD

JUS T J r J c Aç,I-O

Art. 4 _ lIs pollcias militares, instituldas para a pr!

servaçAo da ordem pública e da incolumidade das pes

soas e do patrim~nio. comp,te, no Ambito de suas res

pectivas jurisdiçae.:

I _ exercer. coa exclusividade. funçaes de prevençlo e

represslo iaediata aos illcitos penais. como polIcia'

ostensiva;

11 _ planejar. coord~nar, dirigir e executar, com ex

clusividade, as atividades de policia ostensiva, res

salvadas as alssaes peculiares das rorÇas Araadas;

11J - atuar de .aneira preventiva, co.o for.a de dis

sua.lo, ea locaia ou Areaa eapecificas, onde se pres~

.a ser possivel a perturbaçlo da ordea;

JV - atuar de aaneira repressiva, ea casos de pertur

baçlo da ordea, precedendo o eventual emprego das ro~.

ças Ar.adas;

V - pattlcipar da. açaes de defesa territorial,ea ca

so de guerra externa;

VI - p~oeed.~ •• apuraçGes de inf~açDes penais, envolvendo'

policiais-ailitares, nos criaes ailitares definidos ..

lei; e,

VII - exe~cer aa funçaes de orientaçlo, controle e f1~

calizaçlo da Organizaçlo e do funcionaaento das guar

das aunicipals e vlgilAncias particulares.

-9-
A presenteE..n~ te. po~ fi. especlflear co••als pre

cl.lo aa atrlbulçaea das Policias Militare., de .oda a conte.pler o

e.tabelecido ne Constituiçlo.

PItO.1ll'!O DB UI •• 2.146 Da 1989

(Do PocIer Executivo)
Meneagea .•• 177/89

Sele des ~ssDes, ea 11 de aalo de 1989.

_~~;4c/
OEPUTA~RAL

"Est.abelece no~. gorai. de organização,
eretivo, -eterial 6.1ico, garantias, cODvocaçao
• ~li~ 4ae PoIíciae Militar.a • Corpos 4.
_beiroe Militaree 40a r:eU40e, Distrito "F.
deral e Territórios e dá Dutra. providênci••• •

BIIBIIDA ••
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Não é privativo dll Uni6io legislar sobre a compe

tência das POlícias Militares .. A União pode privativamente le

gislar somente sobre: XXI do art .. ;22 da Constituição. "Normas

gerais de organizaç;o, efetivos, material bélico, garantias, ~

vocação e mobilização das Polícias Militares e corpos de bom

beiros Militares .. "

f·muito maio salutar que os Estados ~ederado8,

atendendo ~s peculiaridades õas respectivas unidades de FederA

ção, possam legislar a respeito.

O Artigo 6~ é redundante, devendo ser supri

.ido, de .odo evitar que o texto Ieg~l seja extenso, tratando de

algo' per reita_ente dispensável.

Sala das Sessões, em de de 1989

Sala das sessões e., 11 de .aio de 1989

~/d4
Deputado HAROL~SASNFORD

....... 10'-

EMENDA MODIFICATIVA OD PROJETO OE LEI N~ 2.1106/89

Seja dado ao Art. 5~ a seguinte.: redaçlio'

.Art~ ~ Aos corpos de bombeltos mIlitares co.pete,

no ll!l~ito de Sllas respectivas juEisdições:

I - realizar o plan~jamento, a coordenaçfto

" a execução dos serviços de prevenção e extinção de incêndios

busca e sãlvamento, períclas de incêndios e outros estabelecidas"

em leis e regulamentos i

11 - executar as atividades de defe~a civii;

111 _ proceder às apurações de Infrações p~

nais, envolvendo bombeiTos-mtlita~es. nos crimes militares definidos

em lei .. "

Depu ado Federal

Tj
-12

PROJETO IlE LEI." 2.1.46 DE 1989

(Do Po~er Executivo)
Mensagem N2 177/89

"'Estabelece normas gerais de organização,
efetivo, material bélico, garantias" convocação
e mobilização das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares dos EBtados, Distrito Fe
deral e Territórios e dá outras providências."

EMENDA N!!

Exclua-se o 9rt. 6~.

JUSTIFICAÇAo

Não é privativo da União legislar sobre a compe

tência das POlícias Militares. A União pode privativamente le

gislar somente sobre: XXI do art. 22 da Constituição. "Normas

gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, oqn

vocação e mobilização das Polícias Militares e corpos de bom

beiros Militares."

t muito mais salutar que os

atendendo as peculiaridades das respectivas

ção, possam legislar a respeito.

Estados Federados,

unidades de Feder~

A presente Emenda tem por fim especificar

com mais precisão as atribuições das Bombeiros. Militares de modo

a contemplar o ~stabelecidosna Constituiçao Federal.

Sala das Sessões, em de de 1989

Sala das Sessões em 11 de aio de 1989.

e.:t',-(.~ó-?':--YqA'/""~•
•~ PAUlO AMOS )

Dep ·ado Federai

'-11 -

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI N~ 2.146/69, ORIUNOO

llfI PODER EXECUTIVO.

Seja suprimidO o Artigo 6~.

Deputado HAROLDO SANFORD

-13 -

EMENOA MODIFICATIVA, PROJETO DE LEI N~ 2.146/89

Seja dada a seguinte redaç~o ao Artigo 8":

Art. 8 - A estrutura e organização das Policias Mili

tares e ·Corpos de Bombeiros Militares são fixadas pe-

las Assembléias Legislativas dos Estados. por inicia-
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JUS T I f I C.A T I V A

O artigo lO do Projeto em di.cussDo subordina as for 

ças au.iliares e reserva do Ext!rtitJ·diretamente aos Governa

dores dos Estados, do Distrito feleral e dos Territórios.

de de 1.989.

Pol1-

dos seua

organizaçlo das

a ingerência do Ministt!rio

ia dos Estados eNao se póde

dirigentes. Nlo há

do Exército no

eias Militares

Deputado F
PTS I

JUS T I f I C A C • O

tiva dos respectivos Governadores. ouvid'o o Minlstt!rio

dO Ext!rcito.

Parágrafo único - A estrutura e organiJaçDo da Polí

cia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito f!

deral e dos Territórios. sDq fixados pelo Congresso N!

cional. por iniciativa dos Governadores e encaminhado

ao Presidente da República. ouvido o Ministt!rio do E

drcito.

A PMOf e CBDf cgnforme a ConstituiçDo federal no seu

Artigo 21. Inciso XIV. diz que é competência da UniDo a organiza~lo e

menutençlo das Corporações Militares. que se refere este Artigo.

Sale das Sessões. em 11 de maio de 1989.

-~::::~7
DEPUTADO fEDERAL

-16-

PROJB'!O DE LEI .1 2.146 DE 1989
(no Poder Executivo)

Mensage. NI 1~7/89

- 14
PROJBftJ DE UI .e 2.ltli DE 1989

(Do Poder Executivo)

Meneagem NI 177/89

"Estabelece normas gerais de organização.
efetivo. material bélico. garantias. convocação
• mobilização das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares doa Estados. Distrito Pe~

deral e Territórios e dá outras providência•. "

"Estabelece normas gerais de organizaçio.
efetivo. material bélico, garantias, convocaçio
• -ebilização das Polícias Militares e Corpos de
BombeIros Militare. dos Estados. Distrito Fe
deral • Territórios e dá outras providências."

EIIEIIDA-.·
Dê-se ao art. 92 a seguinte redação:

DlBlfI)A ••

Dê-se ao art. 81 a seguinte redação:

A estrutura e orgsanização das Policias Milita

res e corpos de bombeiros militares são fi~4dos pelas assem

bléias Legislativas 408 Estados. pela Câmara Legislativa do DiA

trito Fedesl e pelas Câmaras Territoriais dos Territórios. por

iniciativa dos respectivos governadores.

Art. 91 Os efetivos das Polícias são fixada.

pelas Assembléias Legislativa. dos Estados, pela Câmara LegislA

tiva do Distrito Federal e pelas câmara Territoriais dos Terri

farias. por iniciativa dos Governadores. de conformidade com e

população de cada Estado da Federação. atendendo as seguintes

exigências:

- Os efetivos se~io especificados por quadros.

postos e graduações;

- Modificação dos efetivos efetuado no mínimo

de cinco em cinco anos, de acordo com o censo ou a sua projeçio;

JUSTIFICAÇAo

t por demais ridículo a exigência de se ouvir do
Hinitério do Exército. Que competência constitucional tem o

Ministério do Exército ou o seu Minis~ro para os governadores

do Estado. eleito pela vontade soberana do povo para ouvir um

Ministro que nada entende de legislação a respeito da Polí
cia Militar?

Sala das Sessões. em de de 1989

- Não podendo ultrapassar dois milésimos da VOPY.
lação do Estado.

JUSTIFICAÇAo

Na Uniio cabe ao Presidente da República, por

sua iniciativa propor ao Congresso Nacional o efetivo das for

ças armadas.

S E N H O R .p R E

Deputado HAROL1>O SANFORD

-15 -

IDE N T E

Por isonomia deve caber ao governante doa EstA

dos propostas as Assembléias Legislativas. Os efetivos ja-eis

deveriam ser fixados por regulamentação de lei. Somente por go
vernadores devem ter este direito.

E ~ E N O A S U P R E S S I V A

Sala das Sessões, em de de 1989
SuprimIr a express§o "ouvIdo o Ministério do Exéreitp"

do artigo BO do Projeto de.Lel nO 2.146/89 (00 Poder Executl

vo ) - Mensagem nO 177/89 _
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-19 -

Julho de 1989

EMENDA MOOIFICATICA AO PROJETO DE LEI NO 2.í46/89

Seja dada nova redaçlo ao artigo ",;jéJ

"Art. ~ O coaando da PolIcia Militar e eorpo

de Bo~beiros MIlitar é exercido, por oficial da ativa, do últi~o

posto, da própria Corporaçlo.

S IR - O proviaento do cargo de Coaandante

li feito por ato dos Governadores de Estado, do Distrito Federal' e

dos Territórios,observada aforaaçlo profissional do oficial para

o exer~IclD de co.ando.

S 2R - O eo~ando da PoUcia MUitar ou do

Corpode Boabeiros Militar, eacaso de convocaçlo ou aobillzaçlo, e~

cepcionalaente, poderá ser exercido por oficial general ou coronel,

da ativa do Exército.Neste caso, o ato de noaeaçlo do Governad07 li

precedido de aprovaçlo do MinistériO do Exército, do noae do of!

clal indicado para o co.ando.

PROJETO DE LEI.! 2.146 DE 1989

(Do Poder Executivo)

Mensagem H2 177/89

"Estabelece normas gerais de organização.
efetivo, material bélico. garantias. convocação
e mobilização das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados. Distrito Fe
deral e Territórios e Clá outras providências."

II:III!IIDll ."

Exclua-se o § 2~ dó Art. 10.

JUSTD'ICAÇ1o

Não tem o ..nor sentido, ua oficial d'~ EX'~

cito exercer o comandD de uma Polícia Militare muito menos O

governador do estado ouvir o Ministro do Exéréito.

o exército de certo receberia um oficial

da Polícia para comandar uma de !!luas' unidades Militares como um

corpo estranho.

Sala das Sessões, e. de de 1989

A Eaenda visa fixar na Lei o preceito defini

tivo e global dos efetivos, deteraina~do os conceitos das necessid~

des para justificar o cálculo dos efetivos dos PMs e tBMs, nas v!

rias Unidades da

li'!
Deputado HARO~ SANFORD

- 20

"E~enda de Plenário ao Projeto de Lei nO 2146/89 

n R 177/89)".

("'ensage.

,~",",.~b~
l~~ ,

- 18

PROJmO DII: UI .1 2.146 DII: 1989

(Do Poder Executivo)
Menoagem H I 177/89

"Estabelece normas gerais de organização,
efetivo. material béiico, garantias, convocação
e mobilizaçiô·das ~olícia& Militar•• e Corpos de
Bombeiros Mi1itare.~(lo8 E8tados, niatrito Fe
deral e Territórios e dá outras providências."

pio" •

Suprima-se do Art190 10 as expres$Oes: "e~ prlnc!

Il!IDDll ."

Dê-ee ao Art~ 10. a seguinte redaç;o~

o comando da polícia Militar é exerci40 pdr ofi

cial da ativa do último posto d8 própria corporação.

- 21-

SENHOR PRESIDEN~E

EMENDA SUPRESSIVA

Sala das Sessões, em de de 1989

Suprimir a e~presslo " em principio" do artigo 10

/,<,~~%:./
Deputado HAROL7 .SA!lFORD

C.put - do Projeto de Lei nR 2.146/89 ( Pode~ Executivo

sagem f1R 171189.

Me!!.
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JUS T I F l C A T I V A I - ea orgias e gabInetes da Presidência da RepúblIca;

II - na Casa MUitar do Governador e !"OS Gabinetes dos

o cosando

úlU.o posto da

ternaUva. Esta

res-.

I

ser' se.pu exer por oficial da ativa do

pr6pria corp07'ç, • Mio sa trata de crIar al

nlo conv6s es illdade das "forças Auxill~

de

......,.22

PresIdentes das Asse.bl6las LegIslativas e de Triou 

nais de Justiça;

111 - no Gabinete do VIce-Governador e do PrefeIto M~

nIcipal;

IV - e. Orgias da JustIça MIlitar Estadual;

V - es funçDes de lnteress. das sissDes da polícia .1
lltar e corpo de boa~eiros .1litar. es ~rglos dos Go

vernos Fedaral. Estaduais. do Distrito 'ederal e Ter-

rit6Tlo8;

VI" - escargos de direçlo e assessoraaento ea "orgias

ou autarquIas de trlnsito. sisteaa penitenci'rio. sI!

teaa de segurança públIca. quando exercIdos e. coais

slo"por policiaIs-al1itares ou bosbelros-sl1ltares.

JUS T I F I C ~ ç • O

Ao PL 2.146. da 1989. do Po4ar EsacutIvo.

"Que .stabelece nor... gerai. de oT9.niz~ç~o, efetlVQ
..taria} bélico, garantiaa, eonvoeaçio e -ablliaaçio 4ae pol1
ei•••11it.r•• e corpo. de ~beiro••11itar•• do. Satadoa

Diatrito federal e ~.Yritório. e dá Dutr•• providênci••••

Supri..- •• o , 2- d~ art. 10 a, par con••quincia, a

expre••ão Me. princípio·, conatante do caput do •••80 artigo.

ilJlUJ11çpç'P

Pret.Dd.~., coa ••te •••nda, garantir qU6 o co..ndo

d•• policies al1itar•• e do. ~belrQ••ilitar•••eja e.erci40

por oficieI da re.pecti.a corporeçio.

... , "7~

- 23-

EMENDA MODIFICATIVA. PROJETO DE LEI Na 2.'46/89

Seja dada ao ArtigO~ e seu par'grafo 22 a seguinte

redaçlo:

Art. 14 - Slo consideradas funçlles. cargos ou comIs

slles pollclals-sl1Itar~s e de bombeiros-mIlItares as

constantes dos Quadros de organiraçlo de cada Corpor!

çlo.

Par'grafo único - Slo tamb6m consideradas funçlles.~

gos ou comlsslles de natureza polIcial-milItar e de oo~

beiro-militar as desempenhadas pelos integrantes mIl!

tares das polícias milItares e dos corpns de bombei 

ros militares,

A E.enda visa dar .elhor redaçlo ao Artigo. pois nlo

faz sentido a lei deIxar de explIcitar clarasente de ques 60 cOBando •

dos Policiais Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

Faz justiça ao sérlto e a forsaçlo especializada para

o exercícJo dos co.andos das Corporaç8es.

Abre-se u.. únIca excepcionalidade no caso de convoc~

çlo de aobilizaçlo pelo Governo Federal nos casos prescritos na Cons

tltuiçlo Federal. caso este em Que ua General Ou Coronel da Ativa do

Ex6rcito BraSileiro poder' exercer o co.ando durante a convocaçlo ou

sobllizaçlo.

Sala das Ses58.s. e. '1 de .aio de 1989.

~a:é.,(..&O~
PA~ ~

OEPUfAOO FEOERAl

-24-

.-oJft'O D8 UlI •• 2.146. de 1989

(Do po4er Executhq)

••n.a,.a nf 177/89

-S.tab.leee nor... gerai. d. orga
nizaçio, .fetivo, ..teria} ~lJeo ~
9~r.nti.~f convoeação e aobl1iaaçio
da. -Poll"cl•• MIlitar•• e Corpo. d.
Bo.bei~o. "11ft.r•• doa B.~.do•• Di.
trito radaral a 7arrItóFt~. a dá oü
tr•• proYld.ncl••• • -

KIIBlfDA ••

$xclua-ee o inciso 1 do Parágrafo O~i&o do art.

11.

JOS?IPICllÇXO

Não tem o m.nor sentido u. Oficial d. Polícia ..~

vir em órgios militarea daa forçae armadae. 81.8 a.r!a. recebi

dos como e~tranhos ao quadro .ilitar federal.
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Iriam servir a que órgão ? Exercendo quai8 fu~

ções? Nada se justifica.

Sala das Se:9S ões, em de de 1989

- 27-

PROJETO DE LEI NO 2.146, DE 1989

(Do Poder Executivo)

Mensagem n~ 177/89

Deputado

25 -

EMENDA MODIfICATIVA, FlIltLlETO DE LEI Ng 2.146/89

Seja dada ao Artigo 11g a seguinte redaçao:

Estabelece normas gerais de orga
nização, efetivo, material bélico, g~
rantias, cQnvocaçào e mobilização das
Polícias Militares e Corpos de Bom
beiros Militares dos Estados, Distr1
to Federal e Territórios e dá outras
providências."

EMENDA H~

Excluam-se o § 22 e os incisos I, 11 e 111 do art.

13.

JUSTl:FlCAÇl\o

Deve caber as Assembléias Legislativas definir cs

tas regras.

Art. 1:1- O periodo passado pelo militar da ativa da

policia militar e rio corpo de bombeiros militar em caE.

go. funçao ou emprego de natureza civil. temporário e

nao eletivo. mesmo da administraçao in~ireta. somente

pode ser computado como tempo de servIço para a promQ

Çao põr antiguidade e transferência para a reserva. Sala das.Sessões, em de de 1989

JUS T.I F I C A ç • D

Além de dor mais clareza ao Artigo. a Emenda pretende

previnir dúvidas futuras, possibilitando às policias Militares e Cor

pos de Bombeiros Militares uma contribuiçao mais efetiva no cumprime~

to das suas atribuições, em prol da Segurança pública.

Sala das Sessões. e~ 11 de maio de 1989.

~c-cZ::-4.,-X:A:~?
~ PAULB MOS ./

DEPUT DO FEDERAL

-26 -

EMiNDA SUPRESSIVA, PROJETO DE LEI Ng 2.146/89

Seja suprimido o Parágrafo Único. do ArtIgo13,porque.

de um lado. represento um cominho para o desfiguroçaO hierárquica dos

policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, face à condi

Çao de Forças Au~iliares e Reservas do Exército. além de prever a po~

sibi~idade, hoje nao impedida. de ingresso de pessoal feminino.

Enfim, além de inócuo, o Parágrafo abre a oportunida

de para a desfiguraçao da estrututa hierárquica das Corporações Mili-

tares Estaduais.

Sala das Sessões. em 11 de maio de 1989.

DEPUr DO FEDERAL

Deputado HAROLDO SANFORD

- 28-

EMENDA MODIFICATIVA, PRDJETD DE LEI ~R 2.146/8~

Seja Modificada a expressQo "aluno-a-oficial" cQnsta~

te no Inc186 11 do Artigo 13. para "cadete".

JUS T I F I C A ç • O

A Emenda visa compatibilizar toda a cadeia hierárqui

ca existente nas Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares •

com as das Forças Armadas, das quais a única exceção era a modificada

pela E~enda.

EM respaldo 8 nossa pretensão encontramos suporte na

própria Lingua Portuguesa. onde a palavra "cadete" significa: Aluno do

Escola Militar Superior.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 1969.

~~~ D':"

V

7
. DEPUTA FEDERAL

- 29-

EMENDA ADITI~ AO ARTIGO 13g, 00 PROJETO OE L~I Ng 2.146/89,

O SEGUINTE PARAGRAFO:

Parágrafo Onlco - O Coronel PM ou BM, no cargo de

~omandante-Geral, ter' prerrogativas e honras .il!

tares correspondent•• Secretário de Estado
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AS Policias MIlitares e Corpos de BonbeIros MIlIta-

res, pela próprIa relevAncIa do seu papel nas unIdades da Feder!

çlo, .erece. ver aqueles que ocupa. o Cargo .aior distInguIdos /

co. o trata.ento sugerIdo.

Sala <Ias Sesslles e., 11 de maio de 1989

PaOJE'fO DE LEI •• 2.146, DE 1989

(Do Poder becutivo)

Meneagem nl 177/89

"Estabelece normas gerais de orga
nização. efetivo. material bélico, ga
rantia., convocaçio e .obiliza~ão das
Polícias Militares e~Corpo. de Boa
beiros Militares doe Estados, Distri
to Federal e Territórios e dá outra.
providênci••• •

f3/a~/{;~ ~
, PAULO MOS /

Deput O Federal

- 30-

PaOJE'fO DI LEX •• 2.146. 011 1989

(00 Poder Executivo)
Henaagem n. 177/89

"Estabelece normas gerais de orga
nização, .f.~ivo, ..teria1 bélico, 9A
ranti... convocação e ~biliz.ção da.
Polícias Militeree e Corpo. de Boa
beiros Militar•• doe Estado., Distri
to Federal e Territórios edá outras
providência•••

DlElfDA. .-

Dê-s. ao art. 15 a .~9uinte redação:

"Art. 15. o. efetivos.. oficiai.
médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinário••
seria promovidos mediante concurso. conforme vier
• dispor a legislaçio de cada Estado da Federa
ção."

JVSTIPICAÇlIo

o. Governadores doa Estados nio sio subordinadoaao

Ministro do Exército. O B~••il vive uma época de Federa
ção. O Minretro ~o Exército não te_ a menor co.petencia

• ne_ autoridade para opinar no quadro das polícias Mi11 4

tare., pois e1a8 são instituições ••taduai8.

IIIIBIIDA ••

Exclua-a. o inciso 11 do art. 14.

Sala das Sessões, em _d~e

II!I
Deputado HAROLDO SANPORD

de 1989

JV8'I'IPICAÇlIo

Não te. o .enor fundamento o Oficial da R••erva

d. 2. Cleaa. do Exército aer .dmitido como OficieI de Poli
cia Militar.

- 33-

PaOJE'fO DE LEI •• 2.146, DE 1989

(Do Podar Executivo)
Mensage. nl 177/89

'1. nio te. a menor qualificação para prestar a.x

viço. junto a. Políci•• , a nio ser burlar o conCUrso e o cux
80 a que dev•••••tar sujeitos os oficiaia da. polícias Mili

tares.

Sala das Se.sões, ea de de 1989

"Estabelece nor-aa gerais de orga
nização, efetivo, material bélico. QA
rantias, convocação e mobilização das
Poli~ia. Militares e Corpo. de Bóm
beiros Militare. doe E.ta~os, Distri
to Federal e Terri~ório. e dá outras
providência. a"

Deputado HAROLDO SANFORD

/~;~

-31-

EMENDA SUPRESSIVA. PROJETO DE LEI NII 2.146189

EMEllDA ••

Excluam-se o art. 16 e incisos I, 11 e 111.

JVSTIPIbçlIo

AS polícias Militares são instituições estaduais.

cabe a08 governadores e Ass.mbléiae Legislativas definirO$

quadros que deve. as polícias Militares comporem.

Seja suprimido o Artigo 15. posto que já está previs-

to no Artigo 14.

Enfim. o Artigo é .upérfluo e repetitivo.

A supresslo sugerida aperfeIçoa o texto.
Sala das Sessões, em ele 1989

Deputado

Sa~a das Sess~es. em " de maio de 1989.

DEPUT D FEDERAL

HAROLDO SANFORD

i>'/
34 -

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 18-. ~PROJETO ~ LEI N- 2.146/89

Seja aditado ao ArtIgo 18 o seguinte Parágrafo:
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Par'grÚo único - As vagas de 20 Tenente. "0 Teneu

te e Capitlo serlo preenchidas exclusiva~ente pe-

,J U 5 T I F I C A C l O

Julho de 1989

lo crit6rio de antiguidade. Nos de~ais postos e Nilo h"á rBzlio -para remetera tema ainda para UIII8 regula-

graduações as vagas serlo preenchidas igualmente

pelos crit6rios de anti~idade e mereci~ento.

~ U S T I F I C A ç l D

,lIlentação. Convém esgotá-lo aqui.

Sala das Sessões.elll 11 de ~aio de 1989.

~-?d-.~7
- PAULl;i~S ,

DEPUTADO FEDERAL

A presente Eeenda tee por~ie equilibrar o fluxo

de carreira nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, fi
xando a divislo das vagas. conteapalndo igual~ente os dois crit6rios,

antiguidade e ~erecilllento"

Sala das Sessões. e~ il de maio

-35 -

de 1989.

-37-

PROJETO ,DE ,LEI NO 2.146, 'DE 1989

(Do Poder Executivo>
MensageM nO 177/89

"Estabelece nor~as gerais de organi
zação, efetivo, eaterial bélico, garan
tias, convocação e .obilização dss Polí
cias Militares e'Corpos de Bo.beiros MI
litares dos Estados, Distrito Federal e
Territórios e dá outras providências".

EMENDA NO

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:

"Art. 20. O armamento das Polícias Milit~

res será especificado em lei, atendendo aos efetivos de
cada Policia e às necessidades para cUlnprir as suas !"is
sões constitucionais".

JUSTIFICAÇ~O

Dep.

EMENOA SUPRESSIVA, PROJETO 'DE LEI NO 2.146/89

Seja suprimido o Artigo 19, por ser repetitivo, con~

tribuindo a presente Emenda p.ra o .perfeiçoa~ento do texto legal.

o Poder legislativo não pode deixar ao critério
do Poder Executivo a determinação ,do Arlllamento das Po
lícias Mil1:tares e mui to menos ficar 80 sabor do Mini!.

téxio do Exército a decisão de autorizar ou não a entr~

9a do Armamento necessário para que as Polícias Milita
res possam cumprir a sua missão constitucional.

H~ANFDRD
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1989.

-38-

EMENDA SUPRESSIVA. PROJETO DE LEI NO 2.146/89

DEPUTA O FEDERAL

-36-
EMENDA MODIFICATIVA. PROJETO DE LElNO 2.146/89

Seja dado ao Artigo 20, a seguin,te redação:

Art. 20 - O armàmento das Policias Militares e dos C0I.

pos de Bombeiros Militares constituir-se-á de enge

nhos e armas de uso ándividual. inclusive automáticas.

e a um número de armas automáticas coletivas. confor-

me ClS necr ssidades operacionais de cada Corporaç~b. I

corn.Jnicando ao Ministério do é:-:ército no caso de aquisi

ção.

Seja suprImido o Artigo 21.

JU S T I F I C A'C l O

o Artigo é incompatível com o grau de profissionali

zação e de responsabilidade verificado nas Corporações Militares Est~

duais.

Ademais, fere a autonomia dos Estados"Memb~os da Fed~

raçtio.

Sala das Sessões. em 11 de maio de 1989.

Yb?.-t~~C~
PAUL0)lIlMOS /"

DEPUTAbo FEDERAL
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39 - IlIlDDA .1·

Deve caber a lei especificar as normee.

JUSTIFlCAC;lo

Exciua-se o art. ~2.

Bala da. Se••õe., .. de 1989de

1It~/'/
HAR"cSLDÔ/SAlIl'ORO.Deputado

_..

PROJETO DE LEI ... 2.146, DE 1989

(00 poder Executivo)

Menssgem n l 111/89

"Estabelece normas gerais de orga
nização, efetivo, material -bélico. 9A
rllntia., convocação e 8Obilizaçio das
Polícia. Militares e Corpos de Bom~
beiros Militares d68 Estado., Distri
to Federal • Território. e dá outras
providências.-

Bzcl~o art. 21 • ~.rá9r.fo único.

42-

EMEIIOA ADITIVA, PROJETO DE LEI NR 2.186/89

D..e~ • l.i .apacificar ea normaa.

Sal. da. S•••õe.. •• d. de 1989

Acrescente_se ao Artigo 22 o Par.grefo único. co. a

seguinte redaçlo:

/;.,-,/
Deputado Hij,O"x.jo SAMl'ORD

Par6grafo único - Exclue.-se da vedaçlo prevista no

c.put .deste Artigo: engenhas, veiculas. aeronaves e ~

barcaçOes destinadas ao co.bate a Incendlos e as bus-

-140- cas e s81vs.entos.

EJE- SUPRESSIVA AO PRD.JETO DE LEI NR 2.146189, ORIUNDO DO DO

PODER EXECUTIVO JUS T I F I C A C I O

seja supriaido o Artigo 22.

A regra n@l@ contida fOO@ • coap@ttncia do M!
nl.tlrio dd Exlrcito.

Trata-se de equlpa.entos auites vezes alta.ente espe

cializados e destinados e nobre .isslo de preserveçlo da vidl e do p!

tri.bnio.

Nlo se justificl I vedlçlo previste no caput do Arti

go USl vez que h. varildos tipos de especiflcaçOes e. virtude dI va

riedede de engenhos e veículos e.pregldos no co.bete I incendio e nas

bUlcas e selve.entos. AI'. do .ais nlo h6 pldronizaçlo de aqulpa.en-

Urg@ qu@ as Corpor'çBes Nllitar@s Estaduais

tenh.. autono-ia para a @sp@cificaçlo das suas n@c@ssidad@s op~

racionais, já que slo Integradas por profissionais respons6v@ls

, quaUflcados.

tos, produzidos no Brasil ou no Exterior, o que dificulterle,

.ais, 4 co.pri.ento da prescriçlo legll.

Seil dls SessOes, ea 11 de .110 de 1989.

~~·~-e7
.- PAULO~.

DEPUTAOO FEOERAl

alnda

Sale das SessOes. ea 11 de .aio de 111811.

~VU~1:'PAULO S

OEP O FEDERAL

-43-
•••• .IIa 2

,......41 -

PROJETO DE LEI •• 2.146, DE 1989

(Do Poder Executivo)

Mensages n l 117/89

Ao PL 2.146, de 1989, do Poder Ezecutivo,

-que estabelece normal gerais de organizaçio, .t.tivo
material bélico. garanti•• , convocaçio e mobilização das polI

cias militares e corpos de bombeiros militares doe 8stados, DiA

trito federal e Territórios e dá outras providências".

Dê-ee ao caput do artigo 23 a seguinte redação:

"Estabelece normas gerais de orga
nização, efetivo, material bélico, 9A
rantias, convocaçio e mobilização das
Polícias Militares e Corpos de Bom
beiros Militares dos Estados, Distri
to Federal e Território. e dá outras
providências."

-~rt. 23 - ~s polícias militares e os corpos de bom
beiras militares dos Estados, DiBtritn Federal e Territórios, na
qualidade de forças auxiliares, reserva do Exército, podem ser

convocados e mobilizados pelo Governo federal para a defesa ~o

território e a preservaçeo da ordem pública, em caso de guerra
externa"~
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JUSTIfIcglo é que devêrão~Ber convocadas e:~bilizadas pelo Presidente

da República mediante autorização do Congresso Nacional.

"Emenda de PlenárIo ao Projeto de Lei nO 2146/89'

nO 177/89)".

Acrescentar no Artigo 2~, após as expressões "CO!!
_e.:.f.t~l!i~

vocados pelo Governó Federal" as seguintes:~ Governador

de 1989das Sessões, em ~de

j~<'/7
Deputado HAROLDO ANFORD

Sala

.~
íder do PC do B

A emenda proposta visa apenaa restringir os casos em

qU8.0 Presidente da República poderé convocar e mobilizar 8S p~

l:íçias milit~re8 ~ os corpos de bombeiros.

PROJETO DE LEI .0 2.146, DE 1989

(Do Poder Executivo)

Mensagem n~ 177/89

"Estabelece normas gerais de orga
nizaç;o, efetivo, material bélico, 9A
rantias. convocação e mobili~ação das
Polícias Militares e Corpos d~ Bom
beiros Militares dos Estados, Distri
to Federal e Territórios e dá outras
providências.

do Estado, 0"""0 ,.,.,., •,.""",o.~

,.,",.,.~~.

-46 -
PROJETO DE LEI ao 2.146, DE 1989

(Do~Poder Executivo)

Mensãgem n~ 177/89

Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:

"Art. 23. As Polícias Militares e
os Corpos de Bombeiros"Militares dos Estados do
Distrito Federal e doe Territórios, em caso; de
guerra externa,poderão ser convocados ou mobiliza
dos pelo Presidente da República com ~~autorização
do Congresso Nacional. 1I -

"Estabelece normas gerais de orga
nização, efetivo, material bélico. g~
rantias, convocação e mobilização das
Polícias Militares e Corpos de Bom
beiros Militares dos Estados. Distri
to Fedêral e Territórios e dá outras
providências. "

Sala das séssõe, em de de 1989 Exclúa-se o art. 24.

JUSTIFICAÇl\.O

Isto se constitui ainda resqu1cio da mais

das ideologias que no ptlsaado Be dendminou 11

Segurança Nacionalll , que para a honra da Nação

já está sepultada.

~ a mais estúpida violação:da .Lei. Que autorida

de tem o Estado Maior do Exército para controlar e coorde

nar as polícias Militares quando estes são constit.ucionaLmen
te (§ 62 do art. 144 da Constituição~ subordinadas aos Go

varnadores dos Estados? 6nde fica o Estado Federal do

Brasil?

II:N,/J
Deputado HA~OLDO SANFORD

-45 -

PROJETO DE LEI N2 2.146,. DE 1989

(Do Poder Executivo)

Mensagem n g 177/89

"Estabelece normas gerais de orga
nização, efetivo, material bélico, ,
rantias, convocação e mobilização d
Polícias Militares e-Corpos de Bc
beiras Milítares dos Estados,
to Federal e Territórios e dá
providênicas."

tuída

gia da

sileira

Sala das Sessõea, em ~:~~~

Deputudo HAfÓLÕ~FORD

prosti

Ideolo

Bra-

de 1989

EMENDA N2
-47-

Excluam-se os §§ }2 e 22 do art. 23.
Emenda de Plenári ao Projeto de Lei nO 2146/89 - ( Mensagem nO
177189)

JUSTIj'ICAÇll.O Dê-se nova redação aos incisos 1 e 11 do Art. 24,

Capitulo VIII:
As polícias Militares são instituições estaduais,

sob o comando dos Governadores e com missões constitucionais

bem definidas. Somente caso excepcional de guerra externa "Art. 24 - .
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1- centraUzar todos os assuntos da alçada do. M!
nist~rio do Exercito relativos ks Policias Militares e Corpos de
Bombeiros Nl11tares, prevIstos na Constituição Federal, com vis

tas ao estabelecimento da politica conveniente e k adOÇa0 das
pro\{ idênc las adequadas;

11- promover inspeçoes nas policias Milrares e
Corpos de Bombeiros Militares, tendo em vista o fiel cumprimento

das prescriçOes desta lei. at-
~~
li ,.

Deputado s noino N t~

- 48-

Emenda de Plenário ao Projeto de Lei nO 2146/89 - (Mensagem nO
177/89)

Suprima-se do inçiso IV,do Art. 24 do Capítulo
Vl1~ as seguintes expressftes:

"em suas missões especff~as".

·tL r/ ;te ,ri
'-"'-')I"'~._"~

-49 -

EMENDA AOITI~ AO PRDJErn DE LEI NO 2.146/89

Seja aditado:

I • o comparecimento e. juizo pa~. atos pr2

cessuais e em Unidades Militares e Delegacias para prestaçAo dedapo!

.ento, registro de ocorrência e lavratura de flagrante de delito;

11 - as prontid~es decorrentes ~e cala.lda

.e:pública, de Estado de Defesa e de Estado de Sitio.

E preciso estabelecer a jornada de traoal:lo PN e

BM, para que o hoae. Possa ter u~ .Ini.~ de direito, alé. de tra~

qOilidade para o ererclcio das suas funçftes. i u.a questlo de ju~

tlça, pois, nAo é possível que, e. 1989, haja u.a categoria pro fi!

slonal Que 010 vê sua jorna~a de trabalho fIxada e. leI, sujelt~

do-se, o que deve ser evitado, e toda a sorte de arbitrariedades.

Sala das Sessões em, 11 de ~aio de 1989.

~"'P"'A"'U/L'-O.P-'M"":"'S~7
Dep ado Feder _

- 50-

EMENDA ADITIVA, ~dE:D DE LEI NO 2.146/89

Seja aditado o seguinte Artigo:

111 - para as atividades normais que exijam

11 - para as escalas de vinte e quatro horas

de serviço. 'folgas tlIolnferlor a setenta e duas horas;_

Art. - A jornada de trabalho Policial-Ml1itaT e

8ooIbe1ro-MUitar observará o seguinte:

1 - jornada se.anal. de trabaiho nao superior

a quarenta horas, para servIços diários;

a per.anência e. locais determ1nai>s" por período' superior a vinte

quatro horas, a folga Observará a proporcionalidade estabelecida

inciso anterIor;

e

no

Art. - Os Policiais-Militares e Bombeiros-Milita

res só estarão sujeitos k prisão disciplinar qua~

do mobilizados. face à condiçao de Forças AuxiIi!

res e Reservas do Exército prevista na Constltul

ç~c Fedêral para as Corporaç~es Que integram.

Parágrafo único - Denfro de noventa dias. contados

da publicaçao da presente lei. os RegulamentosOl~

ciplinares das Polícias ~ilitares e Corpos de Bom

beiros Militares serlo modificados com vistas ao

cumprimento do estabelecido no caput.

JUS T I F I C A ç A O

IV - nlo poder':haver escala que contrarle a

relaçlu serviço x folga estabelecida no inciso 11.

Art. - A re-uneraçlo por servIço extraordlná

rIo de no .áxl.o vlnt~ e Quatro horas corresponder' 8 UM Quinze avos

do venci.ento liquido relativo a cada posto ou graduaçao.

Ds profissionais da Segurança pública. dada a na

tureza das suas atividades. não podem mais ficar sujeitos à prisAo dl~

cipllnar.

Convém. por exlgência da justiçaeda modernidade.

pôr fim a uma situaçao hoje insustentável.

Parágrafo único - O venci~nto líquido 8 ser

considerado co.o base para o cálculo da re.uneraçlo do serviço extra

ordinário engloba o soldo e todas as gratificaçOes e vantagens, ab!

tidos apenas os descontos obrigatórios.

Art. - Nlo será considerado, serviço extrao~

dinário para efeito de percepçlo de re.uneraçlo:

Sala d3S Sessões. em. 11 de maio

._if/a~v~~'~~7
PAULOJ~

OEPUTA06 FEDERAL

de 19B9
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- 51- Jk~6J< df
COHISsAo DE DEFESA NACIONAL

EMENDA ADITIVA. PROJETO DE LEI NO 2. 146/89

LITAR" •

Sala das Sessões. em 11 de maio de 1989.

Seja aditada O seguinte Artigo:

Verifica-se, de inicio, que, obediente à Lei Mai
or, o projeto, já nos arts. 19 e 29, explicita a subordinação
das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares' aos
respectivos Governadores dos Estados, Distrito Federal e Ter

ritórios, sem perda da competência da união quanto ao exercit~

mento do controle sobre essas corporações, exercido através do
Ministério do Exército, justificada essa competência no fato

de serem elas forças auxiliares dessa Pasta Militar.

O'projeto, em seu art. 49 - o primeiro do Cap{tu

lo 11. que trata da ·competência das forças auxiliares" - , e~

pecifica que compete às policias militares "executar o planeja

mento. a çoor~e~ação e a execução das funções de 'polícia oste~
siv.. ' litl!ll IJ.

A nosso entender como, de reg~a e em siLuacão de

Naquilo em'que não colide com o novo ordenamento

constitucional, a lei bádca anterior, de or',ja~ã'2..dt,~;(f
cias e dos Corpos de Bombeiros Militares, é mant~ue~
nas variaçõe. de reda~ão. Verifica-se , no entanto, de imedia

to, que, coa muita pertinência e propriedade, no que conCBrne

~ co~tência do Ministério do Exército, exclui~8e a menção

feit;a nftt legislaoâo ora revogada, a órgão dessa Pasta, o que
viabiliza,' no futuro, sem necessidade de modificação da lei

sejam entregues os mesmos cometimentos a qualquer dos que ve
nham a compor a estrutura desse Ministério. Queremos nos r~

rir ao art. 2l do Decreto-lei n9 667/69, que comete competên
cias a serem executadas atravês da Inspetoria Geral das Poli

cias Militares, que encontra substitutivo no art. '24 do Proje

to, sem essa limitacâo para o Estado_Maior do Ministério do

Exército. que fica livre de cometer as atribuições ai previs

tas a qualquer repartição da respectiva Pasta.

A competência explicitada no item XXI, do art. 22
da Constituição Federal, antes inexistente, de caber à União

legislar sobre normas gerais relativas a mat~rial bélico, con

vocação e mobilização das polIcias MiJ.itares e Corpos de Bom

beiros Militares ~xplica a inovação, face à lei ap.terior, cor
respondente a disposições regulando essas Matérias, constan

tes, respectivamente, dos Capitulas VI e VII do projeto.

t o Relatório.

:L- ,{k.':F/?tJ.& O .

O ExcelêntIssimo Senhor Presidente da República, .!
través da Mensagem nQ 177, de 27 de abril de 1989, instruída

com a Exposição de Motivos n9 010, de 28 de fevereiro de 1989 ,

do Exmo Sr& Ministro do Exército, vem de encaminhar à conside

ração do Congresso Nacional projeto de lei visando ao estabele
cimento de "normas gerais de organização, efetivos, material b~

lico, garantias, convocação e mobilização das Policias Milita

res e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Fede

ral e Territõrlos&&.-, ,consoante precisada na Ementa do Proje

to de lei n9 2 146/89.
As disposições objeto da lei ora proposta vêm ord~

nadas em dez capitules, ultimados pelo designado como 'prescri

ções Diversas".
O ptesente projeto, consoante se depreende de sua

derradeira disposicio, busca dar uma nova çrqanizacão básica p!
ra as policias Militares e Corpos de ~mbeiros, ao revogar a 11
gislação pretérita .sobre a matéria, constante do Decreto":lei n9
667, de 2 de julho de 1969,.e suas alterações, feitas através

dos Decretos-leis n9s 1406, de 1975, e 2010, de 1983.
Na Exposição de Motivos vem eSdlarecido que a le

gislação ora proposta tem o propósito de adequar o ~rato da ma

téria à Nova Constituição Federal e que urge fazê-ia para as

segurar às Assembléias Constituintes Estaduais oportuno subsi

dio para os trabalhos de elaboração daa Constituições dos Esta

dali.

constitucional

de 1989.

JUS T I F I C A ç A O

A Emenda visa ratificar a designBç~o

JUS T 1 r I c A ç, A O

Sempre que a expressão "FORÇAS AUXILIARES" do projeto

se referir a designaç~o das Corporações. seja substi

tuída por npOLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS Ml

Art. _ ~ de trinta anos de efetivos serviços e te.!'!

po máximo para perman~ncia na ativa, em todos os

quadros das Policias Militares e dos Corpos de Bo.!'!'

beiras Militares.

,J:Ja-ttú<LÜ;GJ
PAULO RA'IOS •

DEPUTADO FEDERAL

- 52

Sala das Sessões. em 11 de maio

EMENDA MDDIFICATIVA. PROJETO DE LEI NO 2.1.6/89

das Corporações.

presta.

li presente Emenda tem por fim fazer justiça aos P~

liciais Militares e Bombeiros Militares. que têm o dever de dedicaç~o

exclusiva a atividades reconhecidamente desgastantes. em seus aspectos

físicos e psico16g}cos.

Os dados verificados em todas as unidades da Fe-

deração demonstram os desgastes e as consequências verificadas no ho

.em. em face das exigências e dos riscos inerentes aos serviços que
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IV

"Art. 13.

reda-

leia-se:

de maio de 1989

11

Dê-se, ao art. 89 do Projeto, a sequinte

Análise das ....nd..

VI

de Lei n9 2 146, de

Sala da Comissão, em

ção:

Dê-se, ao § 29 do art. 13, a sequinte redação:

I 29. O comando da força auxiliar, excepcional
-ente, pode ser exercido por oficial da reserva ou reformado

da respectiva corporação, ou. por oficial do Exército. Neste
último caso o ato de nomeação, pelo Governador, é precedido

da anuênc1.a, pelo Ministro do Exército,_ quanto ao na.e do of!
clal indicado para o coaando.·

"Art. 10. O ooaando da força auxiliar é exerci
do, em princípio, por oficial do últ~ posto da própria cor
poração.

-Art. 89. A estrutura e organizaçio das polIcIas
mdlitares e corpos de bombeiros militares são fixadas em lei

estadual, de iniciativa do respectivo Governador, observadas
as diretrizes do Ministério do Exército-.

Paráqrafo único - A estrutura e organização da

Policia Militar e do Corpc de Bombeiro Militar do Distrito F~

deral e d08 Territórios são f1xad08 pelo COnqresso Nacional ,

por iniCiativa dos Governadores e encaminhado ao Presidente

da República, consultado o MInistério do Exército.
III

Dê-se, ao caput do art. 10 e ao seu § 29, res-
pectivamente, a seguinte redação:

No item I do art. 49, onde se lê: -executar
lela-se: -executar, com exclusividade,·

I 29. Os Estados, o distrito Fed~lf6itE!;Itl'iolt6
rio., entendendo conveniente para •• r.spectlva~UX1:

liaras e consultado o Ministério do Exérclto, podem ••••.•

V

No caput do art. 16, onde se lê: -Ouadro de Ofi
clais ESpecialistas-, leia-se: -Ouadro E'peclal de Oficiais-.

No art. 23, onde se lê= -estabelecer-,
-restabelecer-

noraalidade, é função precipua das peltci...1x.c~es_.1fÍtJIliiI/
praventiv_nte na. .anutençio da orde., t.antoex~

ela atue de modo ostensivo e deva 88 re8trln91~ • ela tal

fOrm:4 de atuação. Assa..!e para não deixar dúvida quanto a

ser exclusivamente das polIcias m11itares essa forma de

atuar, proporemos emenda ao item I do art. 49 do Projeto, p!

ra explicitar tal exclusividade de modo de atuação.

No Projeto detectamos al'tjuns pontos que estão a
.erecer ~lflcação, cabendo referir:

I - no Lte. I do art. 59, ao inadequado uso da
exPressão -pertc!a. de incêndio·, quando a expressão correta

aerta, para deflnl~ com exatidÃo a respectiva competência

-perlciu no. locals de incêndio-;

II - no art. 89, a imprópria referência i !!!!
%!2, pelas câmara, leqls1ativas a que se refere o dispositi
vo, da estrutura e orqanizaçio das polIcias militares e dos

corpos de bombeiros ail1tares, pa~eeendo dar a entender a
disposiçio _ causa, em principio. que se trataria de compe

tencia exclusiva desses corpcs leqislativos, quando se tra

ta, evidentemente, de legislaçio editada mediante lei, com a

colaboração, pois, do Poder Executivo, através do respectivo

Governador. 'Seria de se propor, então, redaçio adequada para
definir tal coapetencia.

De outra parte e ainda tendo eJII: vista a redaçio

desse artigo entendemos ser vazia de conteúdo ~posltlvo a

cláusula final que previ deva ser ·ouvido o Exército· para

efeito da tomada da iniciativa da lel. Para que,o comando l~

9a1, no particular, •• ajuste i circunstância de constitui

r•••s ~rporaçõe. a que se refere o dispositivo -forças au
xiliar•• do Exército-, o que induz que a este cabe traçar .s
diretriZes gerai. para uniformizar a estrutura e organizaçio

de•••• entidades em todo o Território NacionAl, é necessário

que a iniciativa de lei a isso tendente nio discrepe da ori

entaçio básica que vier a fixar •••• ramo de nossas Forças
Armadas.

como este último aspecto tem a ver com o mérito

40 projeto, o ensejo de propor emenda no particular autoriza

a propositura de modificaçio da redaçio ao fia de ajustar o

d1.pa.i~lvC), no seu todo, adequando a noma~ que
buscs fixar:

111 - O I 29 do art. 13, cuja redaQio pareceria sub
_ter o intere••• 40e Estados, do DiatFito P'ed..d..l • doa Ter:
r1tõrl0. à conveniência das respectivas forcas auxiliar.. do

Ssircito. ! evidente que a convenienciA pretendida estabelecer

Dia é a das respectivas corporações, .mas das funções que a

constituicÃo lhe. cc.ete. A nosso entender, redação maia con

••ntânea com a hierarquia que deve ser mantida entre as entid~

de. de Direito Público em,causa,seria a que estabelecesse a

primazia da conveniência vista do ângulo dos significativos C2

..timentos a essas corpcraçães dado pela Lei Maior.

Entendendo que a modificação necessária a tanto

l09rar te. a ver com o érito da proposiçio, iremos suqerir n.Q.

va redacão para o § 29 em causa;

IV - o art. 16, que se refere, impropriamente, a

U8 Quadro de Oficiais Especialistae, que inexiste em qualquer

da corporações em causa e ai qualquer unidade da Federação. A

réqra, ea verdade, .e dlri~e ao ·OUadro Especial de Oficiais-,
que já existe na polIcia Militar do Estado de sio Paulo e ao

qual cabe ~.ferir porque a ele 8e equlparua, no que COl\serne:

aos d1reitos assegurados no dispesi~ivo, o Ouadro de Oficiais
de Adainistraçio e o Quadro de·Oficiais Auxi11ares.

For.. propost.. 53 "'00" ao projeto de Lei ar!
qinal do poder Executivo do nü.&ro 2.146, de 1989.

COItISSllo DS D_A NACIONAL Seque-se o parecer do relator a e••as --.adaa:

EllElmAS DO RBLATOR

- Pela aprovaçio das emendas de n9s: 8-9a-12-19
20-27-28-33-45 e 52.

ao·

Projeto de lei n9 2 146, de 1989
- pela aprovaQáo parcial da....n4as de n9s. 1

2-4-5-6-7-16-17-21 e 22.
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cc. o parecer pela rejeição, COlO jUJItificativa
as ....ndas de n9s:
N9 3. O texto do Projeto de Lei encontra amparo nos

Arts. 2!-XXI e XXVIII e 144 § 69 da Constituição
e visa atender o espírito que norteia o nosso

sistema federativo.

ll9 ,.

A União, dentro da expressão -normas gerais de

organizaçio • deve ter atribuição para determi

nar estas competências afim de que seja poaslvel
o cumprimento do Art. 89 deste projeto, além ae

encontrar amparo no Art. 144 §§ 69 e 79 da Cons
tituiçã<;>.

N9s lD e lL
A inclusão do Art. 69 do projeto de Lei, que o
nobre parlamentar classifica de redUndante, é s~

lutar I mesmo assim considerado. ·Torna o texto

mais preciso e fortalece o principio federativo.

N9 13.

As policias' militares e os corpos de bombeiroe

a111tares sio organizações e.tadua~o

da estrutura e da organização deve .e~,porti!lnto,

através de lei estadual, do Distrito Federal cu

dos Territórios. As diretrizes do Ministério
do Exército deverÃo ,er seguidas para que se

possa dar cumpriment~ao Art. 144 § 69 da Cons
tituição.

ll9 14.

o Art. 144 § 69 da COnstituição atribui às polI
eias militares e corpos de bombeiros militares
a nobre missão de serem forças auxiliares e re

serva do Exército, devendo para tanto, seguirem
as diretrizes do Ministério do Exército.

N9 15.

o texto 6a emenda não encontra amparo nos Arts.
21-XIV e 22-XXI da Constituição, embora no Art.
89 do projeto de lei esteja sendo atribuida à
le:l. estadual a estrutura e organização das pol.!
cias militares e dos corpos de bombeiros milit~

r.es, ob~ervados as atribuições dú Mini8~ério do
Exérc.i.to.

NQ 13.

Para que o nosso sistema federativo seja sempre
fortalecido, o § 29 do Art. 10 do Projeto propi
eia ~o Governador do Estado a posaibilidade de~

quando desejar ou precisar, recorrer a um ofi
cial do Exército para prover este cargo de con
fiança.

N9 2;'

o texto do projeto propicia que, sendo reconhe
cida a' competência e a especialidade de um mem

bro da corporação, este seja empregado a servi

ço de uma organização militar do Governo Fede-

ral. Sabe-se terem essas corpora~h.!:!.
mano ·3.e grande qualidade e muitas vezes, com. es
pecialidades não disponíveis nas Forças Armadas.

N9 24.

Não devemos considerar apropriado a inélusão da

expressão "função ou emprego de natureza civil",
o que certamente ~ria causar constrangimento a
este militar.

11925.

N926.

N9 29.

N9 3D.

59 31.

N9 32.

N9 34.

N9 35.

N9 36.

o Art. 13 do Projeto não possui § único, e o te~

to da justificativa não permite identificar cor~

retamente o desejo do autor da emenda.

o texto do Projeto, com o cons~ante do § 29 in
cisos I,II e III, tudo do Art. 13, permite uaa

flexibilidade maior e uma adequação ia caracte
r18tlcA8 estaduais no que Be refere à composi

ção de seu quadro hierárquico. Tal artificio ji
é utilizado em algumas corporações estaduais.

o texto do Projeto permite o aproveitamento "su
plementarmente em caaos eapeciaia R • e a corpora
çÃo que irá conatatar e aprovar esta excepciona
lidade.
Fortalece o espirito federativo.

o texto incorporado ao projeto o torna maia cla
ro e preciso pois o Art. 14 trata apenas de ofi
ciais PM e BM, enquanto o Art. 15 relaciona-••
ao pessoal de saúde.

o texto referente ao. efetivos em o~que
trata o Art. 15 do Projeto visa ao PROVIMENTO da.
.a. especialidade•• Tal procedimento busca ampsr~

nas Normas Gerais de Organização, objeUvo deste

Projeto, nio implicando em .ubordinaçio ao Minis_
tério do Exército, mas sim, atender ao Art. 144
§ 69 da COn.tituição.

o texto do Art, 16 constante do Projeto se ampara
no Art. 22-XXI da Constituição, que determina a
competencia da União em legislar privativamenta
sobre normas gerai. de organização, proporcionan_

do que haja uma maior uniformidade entre a. cor~

rações de todo. o. eatado., tentando minimizar .;
diferença. regiDnai~, a fim de melhor atendar i
nobre mi.são coü.~ant. do Art. 144 § 69 da Coneti
tuição Federal. -

A permanência do teato do Art. 19 no Projeto o
torna mais coerente e preci.o, nÃo deixando dúv1
da9 de interpretação, além de aervir para a manu~

tenção do melhor nivel do. quadros de Oficiai. S~

periores das Pollcle.s Militares e Corpo de Bombe.!
roa.

A fim de se valorizar o espirito federaUvo deva
ser deixado para a regulamentação tal 4etalhamsn
to, atendid~s as idéias básicas contida. no Proj!
to, para que as especificidades de cada m.tado
membro sejam atendidas.de per si.

o texto do projeto de lei visa a considerar a. d!

ferenças regionais além do dinamismo em que ••

apresentam os novos materiais. O ~~8nicos d ~ ~ !2
prias corporações poderão propor ao ~1if~ do
Exército essas alterações. A mudança de um regul.

mento é mais ágil do que a de uma lei.
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1I9a 37 • 38.

o texto do Proj.to viaa a .tead.r o que preacr.v.
o Art. 144 I 69 da COnatltulção comblnado com o

Art. 22-XXI da COnatltuicio.

119a 39, 40 e U.

O t.xto do Proj.to viaa a at.nd.r o que preacreve
o Art. 22-XXI e o Art. 144 S 69 da COnatltulçio
IUlIlt.ndo-a. d.ata fo.,.. a ~neldad. d. aate
rlal entre todaa aa corporaçõea e tendendo a ae
conaol1dar .... únlca doutrina de ellpreqo.

l19a 42 e 43.

O texto 40 Proj.to vlaa a atea40r o pr.acrito no

Art. 142 • lU. S 69 da COftaUtuiçio. A tlObr. aia
ai/> d. força auxlliar, r_erva do Exérclto viaa
tambia a "def.aa da pátria, i garantia doa poderea

conatltuclonaia e por iniclativa de qualquer um
de.te., da le1 e da ord_- .. Portanto, o projeto

nio QPde r.atrlngir o t.xto conatltuclonal.

119 51.

A pr.a.nte proposlção obrlgará que allltar.a ..
condlçõea d. pr.atar_ alDda bona a.rvlços e que

alDda o. d...j_, ..j_ puaadoa i lnaUvldad.

preeae:e.ente.

Tendo .. vi.ta o grande nf8aro de e.endaa a ....
Proj.to de Lei relatlvamente~, __ dotado 4e uma gran.

d. coaplexldade e .apaclf1cldad. e de acordo ".. o Art. 141
S. 29 ·letra !! do Regs.&nto Interno da ciaara doa Deputadoa pro
ponho _ Substltutlvo 40 Relator, que COIlSubataneia todaa ..

...nda. ao Projeto orlglnal.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
.PROJETO DE LEI N9 2146, DE 1989

N9 U.

o t.xto do S 19 • 29 do Art. 23 do Proj.to dlacl
pl1na o ·caput- do Art. 23. Portanto estabelece

clar..ente como se dará a convocação e a mobiliza
çio daa policlaa ml1ltarea e corpoa d. bombeiros
ailltar... I neces.ário sua permanência para maior
claresa do t.~.

"Estabelece noraas gerais de 0r.
aanizacio, efetivo, aater!al b!
lico, garantias, convocaçao e
aobilização das Polícias Milita
Tes e Corpos de Bo.beiros Mil!
taTOS dos Estados, Distrito Fe
deral e Territórios e dá outras
providências".

ll9 46.

o Art. 144 S 69 da conatitulção atrlbul a nobre
aiaaio d. forçaa auxillar.a - r.aerva do Exérclto.
O proj.toatrlbul ao Eatado-Malor do Exérclto, co-
a0 6riio de direçio geral do Il1ni.~~ ~~
to .... ...-patincia. Rá n_adoSad.d~
r-..t. .xpr.......aa. ...-patinel" para que não
haj_ .xag.roa.

1I9 47.

o Proj.to ••paclflca com clar.sa o. aaauntoa da
cc.petêncla do Ministério do Bxérc1co, não sendo

nece••irl0 e expre.são propoata.

o CONGRESSO NACIONAL decrets:

CApITULO I

DEFINI COES

Art. 19 - As polícias .ilitares e os corpos de
bo.beiros ailitares, forças auxiliares e reserva do Exército,
organizadas co. base na hierarquia e na disciplina, são subor
dinad&-diretamente aoS respectivos Governadores dos Estados.do
Distrito Federal e dos Territórios.

N9 48.
o texto do Proj.to vlaa a compatlbl1lsar em um
...-o quadro de mobl11zaçã~ o que prescrevem .a

norma. qera18 de organização. lato tem por fa

atender, ... acréscimo de efetlvo,_ as missões es

paciflcaa e aa mlaaõea como partlclpantes da def~

.a terrltorlal.

Art. 29 - O Ministério do Exército exerce a

visão e a c~ordenação das pôlícias .ilitares e dos Corpos
Bo.beiros militares, através do Estado-Maior do Exército .

Art. 39 - Co.pet~ ã União organitar e manter
polícias militares e os corpos de bo.beiros ailitares do
trito Federal e dos Territórios, bea coa0 proporcionar
sas corporações condições de desenvolviaento científico

teen~lólico.

SUPC!
de

as

Di!.
a es

e

119 U.

territ~de defesaIV - partlcipar das ações
riaI, •• caso de luerra exterfta;

CApITULO II

COMPETtNCIA DAS FORÇAS AUXILIARES

Art. 49 - ls poiícias .ilitares, instituídas para
a preservacão da orde. pública e da incoluaidade das pessoas
e do patri.ônl0, co.pete. no ã.bitó de suaS respectivas juris
diçõe5:

I _ planejar, coordenar, dirigir e executar,
coa exclusividade, as atividades de polícia ostensiva, ressal
vadas as .issões peculiares das forças Ataadas;

II - atuar de maneira preventiva. coa0 força
de díssuasão. e. locais ou Áreas específicas;

111 - aluar de ••neira repressiva, eâ casos de

pertur~açõe5 da orde. pública;

As lnatltulçõea d.atlnadaa i s.gurança públlca
• & &equrança Nacional nio dev.. .afrer •••• tipo

de r.atrlçáo, que certamente ferlrá o .apirlto de
noaao .1atema f.deratlvo. Além de a.rem lnatltul
çõ•• que exigem de ••ua lnte9ranteB, dedicação
com exclualvldad. • t.mpo lnt.gral dlaponlvel pa
ra sua. a1.iõe••
Sablament. o Art. 42 S 11 eatabel.ceu quals oa d!
r.ltoa aoelala paralaalvela aoa a.rv1dor.a ml1lt~

r.a.

Há neceaaldad. d. ln.truaentoa ágela e .flcasea

i diapoalçio d. uma .atrutura hierarquizada. A
propoalçáo do nobre parlamentar contraria o Art.
25 d.at. Proj.to aa.1m como o Art. 42 da Conatl

tulçio.
Oa lnt.grante. d.aaaa corporaçõe. aio atl1ter•• ,
portanto, auj.,1toa sempre aoa pUar•• ~-t!

119 50.
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v - proceder às apurações de infrações

nais nos crimes militares definidos em lei, envolvendo
ciais militares, ressalvadas as funções específicas das
ças Armadas;

pe
pol!c,

Fo!

I - em órgãos do Governo.Federal ~ Estadual;

11 - na Casa Militar-do Governador;
111 - no Gabinete do Vice-Governador; e

IV - em õrgãos da Justiça Militar Estadual.

Art. S9 - Aos corpos de "bombeiros ~ilitares comp~

e, no âmbito de suas respectivas jurisdições:

Art. 69 As polícias militares e os corpo, de
bombeiros militares estão 'vinculados opeTacionalm~nte, ao. si~

tema de segurança pública do respectivo Estado, ~~d!
ralou Territórios e, como tal, devem seguir as politicas e
diretrizes baixadas pela autoridade competente, na execu~io

d~s atribuições que lhes são próprias.

coordenação

de incê.!!
incêndios e

I .- realizar o planejamento, a
e,a execução dos serviços de prevenção e ,extinção
dios, busca e salvamento, perícias em locais de
outros estabelecidos em leis e regulamentos;

11 - executar as atividades de defesa

li! - proceder ãs apurações de infrações
nos crimes militares definidos em le'i, envolvendo

militares, ressalvadas as funções específicas das
Armadas.

civil;
penais

bombeiros
Forças

Art. 12 - O período passado pelo militar da ativa

da força auxiliar em caxgo, empxego ou função pública tempor~

ria; não eletiva, ainda que da administracão indireta, somen
te pode ser computado como tempo de serviço para promoçãb por
antigUidade e transferência para a reserva.

Parágrafo único - Enquanto permanecer na situação
prevista. no IIcaput" deste artigo, o militar ficará agregado e
somente poderá ser prompvido por antigUidade e, depois de
dois anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido
para a inatividade_

CAPfTULO V
PESSOAL

Art. 13 - A hierarquia naS forças auxiliares é a

seguinte:

CApfTULO III
ESTRUTURA E ORGANIZACÃO

Art. ,79 _ As polícias militares e os corpos de
bombeiros militares são estruturados, de acordo coDias finalid,!
des essenciais do serviço e as necessidades d~ êada unidade

foderada.

Art. 89 - A estrutura, as atribuições e a organi
zação das polícias militares e corpos de bombeiros militares
são fixados em lei estadual, de iniciativa do respectivo G~

vernador, observadas as diretrizes do Ministério do Exército.

Parágrafo único - A estrutura e organização da
Polícia Militar e Corpo fe Bombeiro Militar do Distrito Fed~

ral'e dos Territórios, são fixados pelo Congresso Nacional,
por iniciat~va dos Gove~nadores e encaminhado ao PTe5id~n~e

da República, ouvido o ~Iinistêrio do Exército.

CAP!TULO IV
EFETIVOS

.Art. 99 - Os efetivos das polícias militares e
dos corvos de bombeiros militares são fixados de conformidade

com a ã*ea, a populacão da unidade federada e outros fatores
a serem ~stabclecidos em regulamento desta lei.

Art. 109 - O comando das polícias militares e dos
corpos d~, bombeiros militares é exercido por oficial da ativa
do último,posto da própria corporação.

§ 19 - O provimento do cargo de comandante é fel

to por ato dos Governadores de Estados" do Distrito Federal
e dos Territórios, observada a formação profissional do of!

eia! para o exercício d~ comando.

5 Z9 - O comando das polícias militares e dos co~

pos de bombeiros militares, excepcionalmente, pode ser exerci
do por oficial do Exército. Neste caso o ato de nome~ção.

pelo Governador, é precedido da anuência, pelo Ministro do
Exêrcito, quanto ao nome do' oficial indicado para o comando.

Art. 11 _ São consideradas funções de natureza

policial-militar e bombeiro-militar ~s constantes dos quadros

de organização de cada corporaçãow

Parágrafo único - São também consideradas funções
de natureza policial-militar e bombeiro-militar as desempenh,!
d,as pelos integrantes militares das p.olícias militares e dos

corpos de bombeiro~ militares:

1 - Oficiais:
Coronel

- Tenente-Coronel
- Major

Capitão
- lI} Tenente

- Z9 Tenente

11 - Praças Especiais:

- Aspirante-a-Oficial
- Cadete

I II - Praças:
- 5ubtenente
- 19 Sargento
- 29 Sargento
- 39 Sargento
- Cabo
- Soldado

19 - A todos os postos e graduações de que tr~

ta este artigo é acrescida a sigla do Estado~ Distrito Fed~

ralou Território respectivo. precedida da designa'cão "PM"

(polícia militar) para os integrantes ~as policias militares

e "BM" (bombeiro ~i1itar) para os integrantes dos corpos de
bombeiros militares.

5 29 - Os estados, o Distrito Federal e os Terri
tórios, entendendo conveniente para as respectivas polícias

militares e corpos de bombeiros militares e consultado o M!
nistério do Exército, podem:

I - supri~ir, na escala hierárquica. um ou mais
postos ou graduações das prcvis4as neste artigo;

11 - subdividir a graduação de soldados em cla~

ses, até o máximo de três;

lI! - admitir o ingresso de pessoal feminino em
seus efetivos de oficiais c praças, para atender às necessid~

des da respectiva Forca.

Art. 14 - O ingresso no quadro de Oficiais é fe!
to através de:

I - cursos de formação de oficiais das próprias
polícias militares e dos próprios corpos de bombeiros mil!
tares ou dos de outro estado:

11 - suplementarmente, em casos especiais, através
de recrutamento de tenente da reserva de Za. classe das
Forças Armadas, com aut~rizacão do Ministério Militar corre~

pondent~.
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Art. 1S --Os efetivos em oficiais médicos; ~enti~

tas. farmacêuticos e veterinários, ouvido? Ministério do
Exército, serão providos mediante concurso, conforme vier a
dispor a legislação de cada unidade federada. .

Art;.16 - O ingresso no Quadro de Oficiais de A~

ministração, no Quadro de Oficiais Auxiliares-e no Quadro E~

pecial e de Oficiais, dar-se-á'através de Cúrsos de Habilit~

ção de Oficiais (CHOl. O.candidato ao CHO deve aténder aos
seguintes requisitos bási~os:

1 -' pos5uir~ no míriimo, o segundo gra~ do ~nsino

oficial, completo, ou equivalente;

11 - possuir o curso. de aperfeiçoamento de sarge~

tos combatentes ou especialistas;

111 - ser aprovado em concurso interno.

Parágrafo único - O último posto dos quadros a
que se refere o IIcaput" dest~ -art~~D .é" o d~ Cãpi~ãÇJ., -

Art. 17 - O recrutament~·de praças para as polI
cias militares e co.rpos 'de bombeiros militares obedece ao v~

luntariado, de acordo com a legislaçÃo própria de' cada unid!

de fede'rada, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Mi
litar e seu regulamento.

Art. 18 - O acesso aos qiversos postos e gradu!
~ões fundamenta-se, principalmente, nos valores morais e pro
fissionais* a seletivo, gradual, suc~ssivo e f~ito mediante
promoções, de acordo -com a legislação peculiar de, cada unid!.-·

de federada. de modo a obter:se um fluxo de c~rrei~a cont!
nuo, regular e equilibrado.

Art. 19 - Para a promoção ao.post~ de Major será
exigido o curso de aperfeiçoamento, realizado na própria cOE
poração ou em corporação de outro Es"tado,- e, para promoção -ao
posto de Coronel. o curso superior de polícia, ou de bombeiro

militar, desde-que exiata na corporação.

CAPfTULO VI
MATERIALBI!LICO

do da Força Terrestre designado e continuarão a ser" empreg~

das em suas missões específicas de polícias militares e ~i
ro militar".

19 ..: As polícias militares e os corpos de bar.bei

ros militares podem ainda ser convocados pelo Governo Fed=
ral~ parcelad~mente .ou em seu" conjunto, a fim' de assegurar o
nível necessário de adestramento e "disciplina ou para garaE

tir'o cumprim~ntô das disposições ~esta lei.

§29 - A convocação e a 'mobilizacão das, polícias
militares e dos corpos .de ,bombe~ros militares são decretada~

por "at~ do Pre~identedâ ~~públíca, que fixará.o pra~o e as
condições d~ .execução•.

CAPfTULOVIII
COMPETSNCIADO ESTADO-MAIOR DO EXSRCITQ

Art. 24- Compete ",o Estado-Maior 'do Exército;

I. -;~eritrâl1zar todos os.assuntos da alçada do M!

nistério ~o'E~é~cito relativos às poiíciase corpos de.bombe!
ros militares, com vi5tas ao·estabelecimento da política co~

veniente e ã- adoção das providências adequadas;

II - prom~ver inspeções nás polícias militar,es e
nos corpos de bombeiros militares tendo em vista o fiel cU!
primento das prescrições desta lei;

111-- coordenar as ações: necessárias à execução de
cursos'OU estágios a serem realizados por uma p'olícia militar
~u corpo de -bombeiro militar em corporação similar de outro
Estado, Distrito Federal ou-dos Territórios, ·bem corno em e!
~abelecimento5 de ensino das Fo;cas:Armadas e no exterior;

IV-- apreciar o~ quadros" d~ mobilização das poli
cias militares e dos corpos de bpmbeiros,militares de cada
u~idade federada, COr.l vistas ..ao emprego e,/suas missõ'es esp!
cífica~ e como participantes ,da defesa terri tori"al.

V - cooperar na' ~lab~ração da Legislação básica
relativa às polícias militares e aos corpos de" bombeiros m!
litares.

CAP.fTULO VII
CONVOCACÃO E MOBlLIZACÃO

Art. 20 - O armamento das po·lícias militares e

dos corpos de bombeiros militares lirnitar-se-i a engenhos e

Brmas de uso individual. inclusive armas automáticas, e ao
número de armas automáticas coletivas disposta no regulame~

to.

hierárquicas11 - usó dos títulos e designações
militares;

CAPfTULO IX
JU~TICA E DISCIPLINA

CAPfTULO X
.GARANTIAS

Art. 2S ~ As polícia~-militares e os c9rpos de
bombeiros militares são regidos pDr~regulamento ~isciplinar

elaborado à.semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército
e adaptado' às condições· especia;i.s d~" cada- corporação.

1-- plenitude da_patente dos ,oficiais coe as pre~

rogativas, direitos e deveres a ela inereftt~s, na ativa, na
reserva ou na condição' de reforma'do;

Art. 26 - Os integrantes das polícias militares e
dos corpos de bombeiros mi~itares goza~'das seguintes garaE
tias:

111 - privatici~ade do· uso "dos uniformes, insígnias
e disti~.tivos da·s respecti;~~ cor~oiações';

IV - ,processo e "julgamento;' nos crines inili tares
de':inidos em léi,' pel'a. J~sti~~~ lolilitar competente;

V ~ exercício de cargo, função ou comissão co~

respondente a~ seu grau hierãTquico~: de· acordo com o previ~

to na organizaçã6 da Corpor~ção, bem' ~orno o exerC1C10 de ca!
gos, -fu~ções ou comissões de natureza ou interesse policial
rlili tar ou- de bombeiro-mil i tar •.

VI - fé pública, em todo o território nacional, do
documento de ldentidad~' expedido pel~s respectivas corpDr~
ções;

comp~

llel'.on!,.
Mini!.

I - armamento e muniçãb
11 - veículo sobre rodas comblindageo leve;

111 - aeronaves; e

IV - embarcações.

Parágrafo único - No caso de aquisição de
vos ou eebarcações, o Ministério ft~ Exército ouvirá 05

têrfo"s da Aeronáutica e da Marinha, -respectivamente ~

·Art. 22 _.I! vedada' a aquisição de engenhos, .veíc~

los, armamento, aeronaves e-embarcações ,fora das especific!
cões estabelecidas e aprovadas _pelo MinistériQ.do'Exõrcito~

Art. 23 - As po1icias·mili~ares e os corpos· de-
bombeiros militares dos Estados, Distrito Federàl e Territ~

rios, na qualidade de forças a~xiliares, reserva do Exército,
podem ser convocados pelo Governo Federal conunicado o Gover
nador do'Estado •.Distrito Federal ou Território, para preseE

var, ou prontamente restabelecer a ordec pública ameaçada ou,
ainda, ser mobilizada, em'caso de guerra externa. Em achas
os casos, as forcas auxiliares ficarão subordinadas QO co~n~

Art. 21 - Depend~m de autori.ação do órgão
tente do Ministério do Exército as _aquisições de:'
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Art. Z7 _ Ao pessoal das polícias militares e dos

corpos de bombeiros militares em serviço ativo. ê vedado f~

zer parte de firmas comerciais ou de empresas industriais de
qualquef natureza ou nelas exercer função ou emnrego remUneT!

do.

DZ
de

sua

de 1969Sala da Comissão, em

.....rl; •.3Z. Esta lei entra e. ·vigor- na data de
publicação, ficando revogados os Decretos·leis n9s 667 de
de julho de 1969; Z.010, de" 12 de janeiro de 1983; 1.4~6,
24 de junho de 197Le demais disposições em contrário.

A Comissão de Defesa Nacional. em reunião extraor

din~r1a realizada hoje. opinou, unanimente, pela aprovação do

Projeto de Lei n g 2146/89. com Substitutivo, nos termos da red!

ção do Vencido oferecida pelo Relator.
Compare~eram os Senhores Deputados: Furtado Leite,

Presidente; Dionísio Dal-Prá e Ottomar Pinto. Vice-Presidentes;

Ricardo .Izar, Relator; Geraldo Campos, Leonel Júlio, Haroldo

5anford. Manoel Moreira, Paulo Ramos, José Genoíno. Juarez MA!

ques Batista. Gilson Macha9.o, ,Geraldo Fleming~ Paes Landim. Nl

der Bar~osa, Antônio Perosa e Marluce Pinto

Sala da Comissão, em 24 de maio de 1989.

r~-i-
Deputa~~DO LEITE

REDA~O DO VENCIDO

Deputado RICARDO IZAR
Relator

Nos termos do § 11 do Art. 49, do Regimento Interno,
cabe a este Relator redigir o VenCid~r6jeto de Lei n9
2.146/89.

No dia 17 de maio de ~989, às 14:30 horas, em reu-
nião extraordinária, ao aprêciar o meu parecer que concluía
por um Substitutivo, a ele foram oferecidas di~ersas suqea-

~ões pelos eminentes inteqrantes desta Comissão.
Estudando detidamente todas as citadas sugestões, OU~

vei-me aos argumentos dos parlamentares.

Posteriormente, formou-se um acordo pelas partes inte

ressadas a, após ~eexaminar'o meu Substitutivo, oferect à con:

sideração de mêus pares nova redação, consolidando as alter~

ções acordadas.

Brasília, ea de de 1989.
No mais o Projeto merece o aval, da manifestação '

favorâvel desta Comissão, do Poder LegislativQ, enfim, urgindo

que se legisle as regras ora proposx3S pois, como ee. assinala
a Exposição de "Motivos que o in~orm•• há necessidade de se r~

guIar a m~tê~ia tendo em ~ista .a nova orientação básica traça

da peia Constituiçãn Federal. para colocar, ao fim, ã dispost

ção dos constituintes estaduais o norteamento legal bãsicp i
fixacão de regras complementares que, na espécie lhes cabe
legislar.
V O T O: .pC 'lA!- (. H -U::~

Pelas precedentes razões, o nosso parecer - e, CO~

seqUentemente, nossovo~o - é no sentido de que esta Comissão,

aceite o substitutivo por nós ora sugerido, se manifeste igual
mente favorável à sua' aprovaç'ão •.

Sala da comissão'i~ de maio de 1989

Deputado RIC~ZAR
, I Rela~tUlJ J

pAilEcER DA' COIIISSÃD

sol!!,

legi!
Militar

Just~ça

serviços,
I i.cenc i,!

Art. 28 _ ~ expressamente proibido aoS militares

das policias' militares e.dos corpos de bombeiros militares o

comparecimento fardado,. exceto em serviço, a manifestações de

caráter pOlítico-partidário.

Art. 29 - O pessoal militar das polícias milit!

res e dos corp~s de bombeiros militares, quando alistável, é

elegível, atendidas as seguintes condições:

I-. se contar menos de 10 (dez) anos de
será excluído do serviço ativo mediante demissão ou

menta ex-offícto; e

CAPfTULO j(l

PRESCRICOES DIVERSAS

11 - por iniciativa do Comandante-Geral, em
ção de Conselho de Disciplina; convocado nos termos da
lÁção específica e julgada pelo Tribunal de Justiça

da unidade fe~er~da, onde existir e pelo Tribunal de
do Estado onde não existtr O Tribunal Militar.

11 "_ se contar mais de 10 (de!.) anos de serviço.

será agregado, c, se eleito, será, no ato da diplomação. tran!

rerido para a ~eserva remunetada, percebendo a remuneracijo a

que fizer jus em função do seu tempo de serviço.

Art. 30 _ Em igualdade de posto ou graduação, os

militares das Forças Armadas, em serviço ativo, tem precedê~"

eia hierárquica sobre o pessoal das polícias"militare~ e CO!

pos~e bombeiros militares.

Art. 31 _ O Poder Executivo, dentro de noventa

dias contados da ~igência desta lei, expedirá o competente r!

gulamento necessário à sua"execução.

VII - prisão especia~, .em Quartel da.Corporatão, ã
dispQsitão da autoridade competente, quando sujeito a prisão
antes da condenação irrecorrível;

VIII - cumprimento de pena privativa de liberdade
em Unidade da p~ópria Corporacão ou pre~ídio militar, nos c~

sos de condenaçio que não impliquem na perda do pos~o ou da
graduação; e,

IX - ass.istência de oficial, quando praça. e de
oficial do posto superior ao seu. se sujeito a prisão em fl~

grante, circunstância em que permanecerá na repartição comp!
tente da polícia judiciária som~nte o tem~o necessário ã I!
vratura do auto respectivo, sendo imediatamente após, conduzi
do a autoridade policial-militar ·ou de bombeiro-militar mais

próximã, 'mediante escolta da própria Corporação.

§ 19 - O oficial da polícia militar ou do corpo
de bombeiro militar só perderá o posto e a patente se for ju!
gado indigno do oficialato ou com ele incompatível po~' dec!
são do Tribunal de Justiça Militar, onde este existir, ou do
próprio Tribunal de Justiça da _unidade federada, devendo a
lei especificar os casos de submissão a processo e o seu rito.

S 29 - O of'fcial da polícia militar ou do corpo
de bombeiros mi~itaT condenado na Justiça Comum ou Militar

a pena restritiva de liberdade superior a dois anoS po~ seE
tença transitada em'julgado, será ~ubmetido ao jülgamento pr~

visto no parâgrafo anter~r.

39 - Aa praças e os aspirantes-a-oficial, some~

te perderão a graduação e ~eTão licenciados:

- por decisão do Tribunal de Justiça Militar,
onde este existir. ou do próprio Tribunal de Justiça da unid~

de federada. e~ virtude de condenação. na Justiça Comum ou
Militar, a pena restritiva da liberdade sup_rior a dois anos,

transitada em julgado;
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ESTRUTURA E OR~IZA~O

"Estabeleoe normas qerais de orqaniza

ção, efetivo',material bélico, garan
tias, corivocação"e mobilização das p~

l1cias Militares e Corpos de .Bombei
ros Militares dos Estados, Dis.trito

Federal e Territôrios e dá out~as pr~

videncias".

O CONGRESSO NACIONAL de~reta:

CAP1TULO I
OEFINICOÉS

Art. 19 - As polIcias militares e os corpos de bom
beiros militares, forças auxiliares e reserva "do Exército, or

ganizadas com base na hierarquia e na disciplina, são subord!
nadas aos respectivos GOvernadores d08 Estados, do. Distrito
Federal e, dc. Territõrios:

Art. 29 - O Poder Executivo da União exerce a super

visão e a coordenação das polIcias milltar~s e dos corPos de
bombeiros militares, 110s termos da Constituição Fede~al.

Art. 39 - compete"ã União organizar e manter as pol!
cias militare. e os corpos de bombeiro. militarés do, Oistrito
Pederal e doa Territórios, bem co~o proporclo~ar a essas cor

porações condições de desenvolvimento cientIfico e tecnológi

Co.

CAP1TULO II
COMPET2NCIA DAS POL1cIAS MILITARES E

DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES

Art. 49 - As polIcias militares, instituIda.~araa pr~

servação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do pa
trimônio, compete, no âmbito de suas, respectivas jurisdições:

I - planejar, coordenar, diriglr.e"executar, com exclu
sividade, as-atividades de polícia ostens1va,ressa!
vada~'as missões peculiares das Forças Armadas1

11 - Atuar de maneira 'preventiva, -como torça. de dis-

suasão, em locais ou áreas especificas:
lII - atuar de maneira, repressiva, em caso$ de perturba

ções da ordem publica:

IV - participar' -das ações de defes~ territorial; em caso

de guerra externa;
V - proceder ~s apurações de. infr.ações penai~ nos . cri

mes milii:are~_defÚlis;Jos em lei, -_envolvendo polic!
.ais' militares t' ressalvadas' as' funções especIfica0

das Forças Armadas'; ..

Àrt. 59 -'Aos ~órpos -13';-'bo.iros_ miÚt~ri>; oompete, _no

âmbito de. sua~ respectivas-juri~diçõe$:

I - real.izar;o,.plane,jamento, a coordena'ção, a d~reção e.
a e~ecução dos ~erv.iço~ ~d'e "pr~v~nção,e extinção -·de. 'inê:ênd1os~b\1!

ca e· salvamento, perlcias em locais de incêndiOS e outros estab:!,

lecidos em ~els e regulamentos;
'11 executai,as atividades de defesa~clv~l,

111 -.'proce'der·'is"ap~W:áções-'deJnfr~ções;·pénais "nos :'crL

'mes mUita;:es def~nJ:aosem'lei, -envolvendo,bOmbei-

. roa m;~li,~a.r_es, r~s!3é!l~ad.a.s ~~ funçqe~-: e.~P!!cíticaB~

das FOrças,Armadas.

Art. 69 - As policias militares e os corpos de bombeiroo
militares são estruturados de, acordo com as finalidades essenci

ais do serviço e as necess1dãdes de cada unidade.federada.

Art.' 79 - A estrutura, ,as atribuições e a organização

das polícias militares e corpos de. bombeiros militares são 'fixa
dos em lei estadual, de inic1ativa do respectivo Governador,obseE

vadas as diretrizes do' POder 'Executivo da União.

paráqrafo único;- A estrutúra e_organiz~ção da polícia

Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Dist~Fede~al'e dos TeE
ritórios, são fixados pelo Congresso Nacional, por 'iniciaéiva dos

Governadores e encaminhadQ ao Presidenteda República.

CAP1TULO. iv
EFETIVOS

Art. 89 - Os efetivos das polIcias militares e dos cor
pos de.bombeiro~ militares são fixados de conformidade com a

área! a população e as condições sõcio-geo-econômicas da unidade

federada, respeitados os limites a serem estabelecidos pelo Poder
Executivo da União.

Art. 99 - O comando das pollcias militares '" dos corpos
de bombeiros militares é exerc~do por oficial da ativa do . último
posto da própria corporação, 'com honras e prerrogativas de Secre
tário de Estado. '

§ 19 - O proviinento do cargo,de comandante é feito por
ato dos Governadores de Estado, do Distrito Federal'e-dos Territ~

rios, o~servada a formaçãoprofi~sional do oficial para o exerci
cio de comando.

§ 29 - O comando' das. polícias ml1itares e dos corpos de

bombeiros militares,- excepci~nalmente, pode ser exercido.por of!

cial do E~ército, com posto mInimo de Coronel.
Neste caso o ato de nomeação, pelo Gouernador, ê prece

dido~da anuência, pe~o Ministr~ do Exército, quanto ao nome do
oficial indicado para o comando.

Art. 10 - São considerad~s,funçõesde natureza poli-
cial-militar e bombeiro~m11i~r as constantes dos quadros de or

ganização de cada,corporação, n~Ca~ Militar do Governador e

nos órgãos ela Justiça M~litar do Estado, do Distrito Federal e

dos Territórios.

parágrafo único - são tam5em consideradas funções de na

tureza Rolicial-militar e bombeiro-militar as desempenhadas, pe
los s~us 'integrantes que, por s~l1citaeão, forem colocado~ ã di~

posição dos poderes Executivo; Legislativo e Judiciário da

União, dos Estados'e ·Distrito Federal.

'Art. 11 -,O-perIodo passado, pelo militar ~a ativa da-

força auxiliar em~argo, emprego ou função pUblica temnorária.

não eletiva. ainda cue da administracãoindireta. somenté pode
ser computada como tempo, de, serviao para promoção por antigOid!

dC'e transferência para a'~eserva.

Parágrafo único - Enquanto pérmanecer na situação pre
vista no "-caput ll

_ des.te _,artlgQ, 'o. militar ,ficará. aqregade. e 90mo~

to poder! ser:promovid:0 ~~:.ant.i9t1ida_da,a, da~is _d~ d~1ZJ ~ ano'D
de afastamento, contl~u~s.,ou"nÃo, será transf~~~~O·.para a -inati

vidade.

CAP11:-ULOV'
PESSOAL

, Art:- 12 _ Á' hierarquia nas' polIcias militares e_ nos

'corpos de bo~iros militares é' ,a seguinte:

I ,-_Oficiais:
, - coronel
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CAPITULO VI
MATERIAL Bl!LICO

v - em caso de guerra externa quando serão, ainda,
mobilizados.

CAPITULO VI!

CONVOCACAo E MOBILIZACÃO

UI - em caso de decretação de Estado de Defesa ou
de Estado de Sítio;

IV - em caso de intervencão federal nos Estados e
no Distrito Federal;

de bo!

elab~

e ada~

Art. Zl - As polícias militares e os corpos de bO!
beiras militares dos Estado~, do Distrito Federal e dos Territ2
rios. forças auxiliares e reserva do Exército, podem ser conv~

cados pelo Pl"eside·nte da República, parceladamente ou em seu

conjun'to:

19 Em todos os casos as polícias mil i tares e os
corpos de bombeiros militares ficarão subordinados, parcelad~

mente ou em conjunto, ao Comando da Força Terrestre.designado e
continuarão a ser-empregados em suas missões específicas de po
1ícias militares e corpos de bombeiros militares.

S 29 No ato de convocaç~o ou mobilítação o Pres!

dente da República fixará o prazo e as condições de execução.

I - por solicitação do respectivo Governador do Es
tado, Distrito Federal ou Território. para pr!

servar ou prontamente restabelecer a ordem p~

blica ameaçada.

11 - com comunicação prévia ao respectivo Governa
dor da unidade federada, para assegurar o n!
vel necessário de adestramento e disciplina ou
para garantir o cuapriJlen~o das disposiçõ••

desta lei;

rada, de modo a obter-se ua fluxo de c.arreira contínuo, r_suiar
e equilibrado.

Parágrafo único - As vagas de 29 Tenente, 19 Ten.!
te e Capitão serão preenchidas exclusiva.ente pelo
critério de antiguidade. Para os oficiais previ!
tos no Art. 15 e nos demais postos e graduações ai

vagas serão preenchidas p'elos critérios de antiau!
dade e merecimento.

Art. 18 - Para a'pTo.oçáo ao posto de Major serl
exigido o curso de aperfeiçoamento e, para a proMoção ao posto
de Coronel, o curso superior de palreia ou de bombeiro .ilitar,
realizados na própria corporação ou na de outra Unidade da Ped~

racão.

Art. 19 ~ O armaaento das polícias militares e dos
corpos de bombeiros militares limitar-se-Â a engenhos e araa.
automáticas .coletivas conforme dispuser o regulaaento desta Lei

Art. 20 - Dependea de autorização de órgão co.P!
tente do Ministério do Exército as aquisições de:

l'-.armamento, munição e engenhos;
11 - veículos com blindagea;

lI! - aeronaves; e
IV - embarcações.

Art. 2Z - As polícias militares e os corpos
beiras militares são regidos por regulamento disciplinar

rado ã semelhança do Regulamento Discip.linar do Exército

tado às condições esp~ciais de cada corporação.

CApITULO VI I!

JUSTICA E DISCIPLIN~

- Tenente-Coronel
- Major
- Capitão
- 19 Tenente
- 29 Tenente

11 - Praças Especiais:
- Aspirante-a-Oficíal
- Cadete

III - Praças:
- Sub tenente
- 19 Sargento
- 29 Sargento
- 39 Sargento
- Cabo
- Soldado

Art. 13 - O ingresso no quadro de Of1ciai& é feito atr~

de federada, respeitadas, as prescrições da Lei do Serviço Mil!

tal' e seu regulamento.

Art 6 17 - O acesso aos diversos postos e gradua
cões fundamenta-se, principalmente, nos valores morais e profi!
sionais. E seletivo, gradual, sucessivo e feito mediant:e prom~

ções, de acordo com a legislação peculiar de cada uni-ade fed~

19 - A todos os postos e graduações de que tr~

ta est.e artigo é acrescida a sigla do Estado, Distrito Fed!.

ralou Território respe.ctivo, precedida da designacão tlPM"
(polícia militar) para os integrantes das polícias militares
e "B/.I" (bombeiro militar) para os integrantes dos corpos de
bombeiros mili~are$.

5 29 - Os estados, o Distrito Federal e os Terr!
tório., entendpndo conveniente paTa as respectivas pol~ias

militares e cprpos de bo.beiros militares e consultado o
Poder Executivo da União.

I - suprimir, na escala hierárquiea. ua ou -ais
postos ou graduações das prevista~ neste artigo;

rI - subdividir a graduação de soldados e. cla!
se! J até (] máximo de tri!:;

111 - admitir o ingresso de pessoal feainino e.
s.eu5 efetivos de oficiais e praças. para atender às neCl!I5s!
dades da respectiva Força.

I - cursos de formação de 'oficiais das próprias poli
cias militares ~ doa próprios corpos de bombeiros

militares ou dos de outra Unidade da Federaçio.

11 - suplementarmente, em. casos especiais, atrávés de r,!

crutament.o de tenente da reserva de 2~ classe das

Forr;as Armadas, com autorização do MinistériO Mili

tar correspondente, precedido de concurso público.

I - possuir, no mlnimo I o segundo grau do ensino ofi

cial, cGmpletQ,_ou equivalente;
11 - possuir o curso 'de aperfeiçoamento -de sargentos CO!!

batentes ou e$pecialistas;

111 - ser aprovado em concurso interno.

parágrafo único - O último posto dos quadros a que se

refere o "caput M deste artigo é o de Capitão~

Art. 16 - O recrutamento de praças para as polIcias mi

litares e corpos de bombeiras militares obedece ao voluntariado,

de acatdo com a legislação própria de cada unida-

Art. 14 - Os efetivos em oficiais médicos, dentistas,

farmaceuticos e veterinários, ouvido o Poder Executivcr da

União, serão providos mediante concurso, conforme vier a dispor

oi! legislação de cada unidade federada.

Art. 15 - O ingresso no Quadro de O~iciais de Admini~

tração, no Quadro Auxiliar de Oficiais e no Quadro Especial de
Oficiais, dar-se'='ã através de Cursos de Rabilitacão de Oficiais

(CRO). O candidato ao eaa deve atender aos seguintes requisitos

básicos:

vi. de:
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CAPfTULO X.

PRESCRICOES DIVERSAS

S 39 - A. praca•• o. a.piraae••-a-oficial, ~
t. perd.rão a Iraduacão • s.rio lic.nci.do.:

I - po~ cIaclLeio. do '!'rilNDal 4e ""'.Uça 1I111tar'o!!
4e ••te ex18U~,ou do pr6prio '!'rÜlWl&l de ola!.
tiça da unidade f.derada, .a virtude d. coad!
nacio. ~ Ju.tica Co-ua oU Militar. a pena r.!
tritiva da lib.rdad. superior a doi. ano•• tr&!
.itads ea jullado;

IX - po~ iniciaUva do Coaand&nt'-Ge~al ....o·lução
do. proce'lD' inata~ado. e julqado. pelo Tri
bunal da Ju.tiça Milit~ da unidade fed.rada.
onde exi.tir e pelo Tribunal de Ju.tiça do B.
tado onde não exi.tir o Tribunal Militar.

d. 1919.

~ADO LEITE
P~e.idente

BrasíUa. ea i-tfde~

Art. Z4 - Ao pes.oal das polícias lilitares e do.
corpo. de boabeiros ailitar.s .a s.rviço ativo. ê vedado fa••r
parte d. firaas coa.rciai. ou de eapre.a. industriais d. 'lUa!
qu.r natureza ou nelas exercer funçio ou eapr.lo r.aunerado.

Art. ZS - E .xpressaaente proibido ao. ailitares
das policias ailitares e dos corpos de boab.iros ailitar.. o
coaparecia.nto fardado' ••xcoto ea serviço, a ..nifestaçõ.. de

caráter político-partidário.

Art. Z6 - Ea iaualdad. d. po.to ou Iraduação, oa
aiUtare. das Forcas Areadas, ....rviço ativo, tia prec.dincia
hierárquica sobre o p.ssoal da. polícia. ailitare•• corpo. d.
boab.iro. ailitare••

Art. Z~ - O Pod.r Ex.cutivo, d.ntro d. nov.nta dias

contados da vilincia d.sta l.i. expedirá o coapetente r.lUl...!
to n.c.ssário i sua ex.cução.

Art. za - Esta l.i entra ea vi.or na data d. sua
publicaçio, ficando revolado. o. Decr.tO.-lei. n9s 667. d. 02

de julho de 1969; 2.010, de lZ de janeiro d. 1913; 1.406. de
Z4 d. junho de 1975 • deaais disposiçõ,s .a contrãrio.

Art. Z3 - O. int.lrant•• d•• polícias ailitares e
do. corpo•. de boabeiros ailitare. 10... das seauintes lar&!
tias:

VI - fé pública, ea todo o t.rritório nacional. do
docuaento d. identidade expedito pela••raspe!;
tivas corporações;

VII - prisão especial, ea Quartel· da Corporação. i
disposição da autoridade coapetente, quando su
jeito a prisão antes da 'condenação irrecorr!
vel;

CAPrTULO IX

GAJWlTIAS

I - plenitude d. patente do. Oficiai. coa a. pre!
rOlativ.s. dir.ito. e dev.re. a ela iner.nt.s.
na ativa, lia ·res.rva ou na condições d. r.fo!
..do;

11 - u.o dos títulos e d•• ilnaçõ•• hierárquica. a!
Utar.. ;

111 - u.o do. uniforae., insílnia. e di.tintivo. da.
resp.ctivas corporacõ•• , de foraa privativa;

IV - processo e juI....nto. no. cri..s ailitar.s d~

finidos .. l.i, p.la Justiça Militar coap.te!
te;

V - ex.rcício de carla, função ou coaissão CO!
respond.nt. ao s.u Irau hi.rárquico, de acordo
coa o pr.visto na orlanisacão da Corporaçio.
b.a coa0 o .x.rcício d. carlos. funçõ.. ou c2
ai••õ•• d. natur••a ou int.r•••• policial-ail!

tar ou do boah.iro-ailitar;

IIIV - cUlpriaento de pena privativa de liberdade ea
Unidade da própria Corporaçio ou presídio ail!
tar. nos casos de condenação que hão iapliquea
na perda do posto ou da graduação; e.

IX - assistência de oficial, quando praça, e de of!
cial do pesto superior ao seu, s. sujeito a
prisão ea flagrante. circun.tãncia ea que pe!
aanecerã na r.partição coapet.nte da polícia
judiciária .o_nt. o teapo necessário i lavr.!
tura do auto r.spectivo.••endo i..diat...nte .!
pós, conduzido a autoridade policial-ailitar
ou d. boab.iro-ailitar aai. próxiaa. aediant.
escolta da própria Corporacão.

S 19 - O oficial 41 polícia ailitar ou do corpo de
boab.iro ailitar só p.rderá o posto. a patente se for jullado
indigno do oficialato ou coa el. incoapatível por decisio do
Tribunal d. Ju.tiça Militar. onde este existir, ou do próprio
Tribunal de Justiça da unidade faderada, d.vendo a lei esp.cif!
car os casos de subaissão a proc.sso • o seu rito.

S Z9 - O oficial 41 polícia ailitar ou do corpo d.
boabeiro. ailitar cond.nado na Ju.tiça Coaua ou Militar a pena
r.stritiva d. Uberdad••uperior a dois anos por ••nt.nca tra!
.ie"a ea julgado, s.rá suba.tido ao jull..ento previsto no p.!
ri,rafo anterior.
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PARECER DA CCMISSÃO DE CONSTI1VlÇÃO E JUSTIÇA E REDACÃO

I- RELATClRIO

Recebemos, para apreciação, o Projeto de Lei nº

2. 146-A, de 1989,. encaminhado ao COIlgresso Nacional pela Men

sagem do Executivo de nº 177/89.

o expediente "estabelece normas gerais de organ~

zação, efetivos, material bélico, garantias, convocação e m~

bilização das polícias militares e corpos de bombeiros milita

res".

Foi emitido Parecer pela Comissão de Defesa Na

cional e oferecidas Emendas em Plenário.

o Projeto encontra-se, agora, na expectativa do

pronunciamento desta Comissão.

E o Relatório

II - VOTO 00 RELATOR

o P·rojeto, de maneira geral, afronta a autonomia

dos Estados e, por consequência, a linha tràçada pela Consti

tuição Federal.

A Carta Magna, com e~eito, reserva às unidades

federativas "as competências Que não lhes sejam gedadas por

esta ConstitMição~ (art. 25, § 1Q ).

Julho de 1989
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o texto proposto pelo Executivo, no entanto,cria

obstáculos, limita poderes, corta atribuições, reduzindo, de

forma indevida, a competência estadual.

o art. 8º do Projeto, por exemplo, condiciona a

estrutura e organização das Polícias Militares à consulta ao

Ministério do Exército.

o § 2º do art. 10 diz.que "o ato de nomeação do

Governador (relativo ao comando da força auxiliar) é preced!

do de aprovação, pelo Ministro do Eiérclto ... "

A aquisição de material bélico, aqui incluido o

ele.entar para o funcionamento das organizações policiais mi

litares, passa, pela proposta, a depender de autorização do

Ministério do Exército (art. 21 ~o Projeto).

Assim, sucessivamente, tem-se uma ingerência,de

todo contrária à ordem constitucional e aos pr6prios interes

ses dos Estados e da Sociedade.

Temos, por outro lado, segura informação de que

o Poder Executivo, em bom momento, procederá a retirada do

presente Projeto, para rever e/ou promover as adaptações que

se tornam imperativas.

Devolvemos, àssim, as peças, com nossa manifes

tação pela inconstitucionalidade do Projeto, sem prejuízo de,

na manutenção do texto, examinar, com detalpes, outros disp~

sitivos, inconvenientes e contrários à Lei Maior, como o art.

42, IV; art. 7º; art. 9~; art. 17, § lJnico; art. 21, I; art.

23, § 3º, I e 11, e o que está posto nos §§ 12 e 2º do art.
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33; onde até o procedimento judicial é genericamente ating~

do.

Sala da Comissão, 07 de junho de 1989

Relator

III - PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanime

mente pela inconstitucionalidade do Projeto de lei n9 2.146-A/89

e do substitutivo oferecido pela Comissão de Defesa Nacional,

nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Jobim - Presidente, João Natal e Jorge

Medauar - Vice-Presidentes, Carlos Vinagre, Evaldo Gonçalves,

Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José Dutra, Sigmaringa Seixas,

Nilson Gib9Qn, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,

Rosário Congro Neto, Costa Ferreira, Dionísio Hage, Benedicto

Monteiro, Jairo Carneiro, Messias Góis, Ney Lopes, ~tur da

Távola, Juarez Marques Batista, Vilson Souza, Horácio Ferr~z,

Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Miro Teixeira, José Genoíno,

Marcos Formiga, Aldo Arantes, Afrisio Vieira Lima, Francisco

Sales, Raimundo Bezerra, Wagner Lago, Alcides Lima e Mendes

Ribeiro.

Sala da Comissão"em 07 de junho de 1989

Relator

Julho de 1989
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Erratas
(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.

Presidente - art. 2' da Resolução n' 6/89 e de anexação
de substitutivo do autor.)
Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI
N' 239, DE 1987

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 341187

DIspõe sobre a esc:oIha de locais para depósito
Intermedlú'lo seletivo de rejeltos radiativos e dá
outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Mi
nas e Energia, e de Ciência e Tecnologia.)

Lela·se:

PROJETO DE LEI
N' 239, de 1987

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 341187

DIspõe sobre a escolha de locais para depósito
tntetmedlárlo seletivo de rejeltos radiativos e dá
outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática; e de Defesa do Consumidor e do Meio
Ambiente.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Cada unidade da Federação terá depósito

destinado exclusivamente à estocagem intermediária
dos rc;jeitos radioativos oriundos das atividades na saú

.de, indústria, agropecuária e pesquisa, nela realizadas.
Art. 2' A localização do depósito de que trata o

artigo anterior será definida por grupo de trabalho do
qual participarão, obrigatoriamente, representantes da
Comissão Nacional de Energia Nuclear e da unidade
federada respectiva, conforme se dispuser em regula
mento.

Parágrafo único. A seleção do local para o depósito,
bem assim a sua operação obedecerão às normas nacio
nais e internacionais pertinentes.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasaia, de de 1987.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 6.189,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974

Altera a LeI D' 4.118, de 1.7 de agosto de 1962,
e a Lei n' 5.740, de I' de dezembro de 1971, que
criaram, respedivamente, a Comissão Nacional de
Energia Nuclear ~ CNEN, e a Companhia Brasl·
Ielra de Tecnologia Nndear -' CBTN, que passa
a denominar·se Empresas Nudeares BrasllelraiSo
dedade Anônima - Nudebrás, e dá outras provi·
Mueias.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I' A União exercerá o monopólio de que trata
o art. l' da Lei n' 4.118, de 27 de agosto de 1962:

I - por meio da Comissão Nacional de Energia Nu
clear - CNEN, como órgão superior 'de orientação,
planejamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa
científica.

II - Por meio da Empresas Nucleares Brasileiras So
ciedade Anônima - Nuclebrás, e de suas subsidiárias,
como órgãos de execução.

Art. 2' Compete à CNEN:
I - assessorar o Ministério das Minas e Energia:
a) no estudo das medidas necessárias à formulação,

pelo Presidente da República, da Política Nacional de
Energia Nuclear;

b) no planejamento da execução da Política Nacional
de Energia Nuclear.

II - Promover e incentivar:
a) a utilização da energia nuclear para fins pacíficos

nos diversos setores do desenvolvimento nacional;
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b) a formação de cientistas, técnicos e especialistas
nos setores relativos à energia nuclear.

III - Expedir normas, licenças e autorizações relati
vas a:

a) instalações nucleares;
b) posse, uso, armazenamento e transporte de mate

rial nuclear;
c) comercialização de material nuclear, minérios nu

cleares e concentrados que contenham elementos nu
cleares.

IV - Expedir regulamentos e normas de segurança
e proteção relativas:

a) ao uso de instalações e de materiais nucleares;
b) ao transporte de materiais nucleares;
c) ao manuseio de materiais nucleares;
d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioa

tivos;
e) à construção e à operação de estabelecimentos

destinados a produzir materiais nucleares e a utilizar
energia nuclear.

V - Opinar sobre a concessão de patentes e Iicel)ças
relacionadas com a utilização de energia nuclear. .

VI - Promover a organização e a instalação de labo
ratórios e instituições de pesquisa a ela subordinadas
técnica e administrativamente, bem como cooperar com
instituições existentes no País com objetivos afins.

VII - Especificar:
a) os elementos que devam ser considerados nuclea

res, além do urânio, tório e plutônio;
b) os elementos que devam ser considerados material

fértil e material físsil especial ou de interesse para ener-
gia nuclear; .

c) os minérios que devam ser considerados nucleares.
VIII - Fiscalizar:
a) Oreconhecimento e o levantamento geológico re

lacionados com minerais nucleares;
b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de minérios

nucleares;
c) a produção e o comércio de materiais nudeares;
d) a indústria de produção de materiais e equipa

mentos destinados ao desenvolvimento nuclear.
IX - Pronunciar-se sobre projetos de acordos, con

vênios ou compromissos internacionais de qualquer es
pécie, relativos à energia nuclear.

Art. 3' Para execução das medidas previstas no ar
tigo anterior, a CNEN operará diretamente ou através
de instituições por ela constituídas, podendo ainda, ob
servada a legislação pertinente:

I - contratar os serviços de pessoas físicas ou jurídi
cas, públicas ou privadas;

II - celebrar convênios;
III - firmar contratos no País ou no estrangeiro para

financiamento de suas atividades, mediante autorização
do Poder Executivo.

IV - Conceder recursos e aUlu1ios.
Parágrafo único. A CNEN terá participação majori

tária na direção das instituições que vier a criar.
Art. 4' Na pesquisa autorizada ou na lavra conce

dida, a ocorrência de elementos nucleares obriga o titu
lar a comunicar o fato prontamente ao Ministério das
Minas e Energia, sob pena da caducidade da autorização
de pesquisa ou de concessão de lavra.

Parágrafo único. A CNEN e o Departamento Na
cional da Produção Mineral, em colaboração, exercerão
sobre as atividades dos respectivos IÍtulares a fiscali
zação prevista em lei.

Art. 5' Verificada a ocorrência de urânio ou tório
em quantidade de valor econômico superior ao da subs
tância mineral pesquisada ou lavrada, a jazida será in
cluída. no monopólio e a CNEN, além do reembolso
das despesas efetivamente realizadas ou indenizações
cabíveis, poderá conceder ao titular um prêmio condi
zente com o valor da descoberta, na forma a ser regula
mentada.

Art. 6' Verificada a ocorrência de urãnio ou tório
em quantidades de valor econÔmico inferior ao da subs
tância mineral pesquisada ou lavrada, a autorização de
pesquisa será concedida ou mantida, obedecidas as se
guintes disposições:

I - O titular ficará obrigado, quando a CNEN o exi
gir, a efetuar a separação e a entrega à CNEN do urânio
ou tório contido no minério extraído.

II - Quando a separação do urãnio ou tório impuser
despesas adicionais, ou quanterial extraído. A devolu-
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ção deverá ser feita sob a forma deI concentrados ou
compostos químicos, o titular fará jus ao pagamento
estabelecido pela CNEN, na forma a ser regulamen
tada.

111 - Quando a separação for considerada pela
CNEN inviável para o concessionário, este devolverá
à CNEN, por aquisição no mercado ex~mo, concen
trados ou compostos químicos contend quantidades
de materais físseis ou férteis estabelecida pela CNEN,
com base nos existentes no material extraí o. A de'~lu
ção deverá ser feita, a critério da CNE~, na fo ma
a ser regulamentada. .

IV - Quando, na hipótese do item III, não for possí
velou conveniente adquirir no mercado el'terno concen
trados ou compostos químicos, a forma de devoluçâo
ficará a critério da CNEN que estabelecerá, se for o
caso, as condições de recolhimento, em moeda corren
te, do valor correspondente.

Art. 7' A construção e a operação de instalações
nucleares. ficarão sujeitas à licença, à aut\uização e à
Ílscahzaçao da CNEN, na fO\1Da e condtÇões estabe
lecidas nesta lei e seu regulamento.

§ I' A licença para a con$trução e a autorização
para a operação de instalações rudeares ficarão condi-
cionadas a: '

I - Prova de idoneidade e d~ capacidade técnica e
financeira do r~Sável. i

II - Preenchi nto dos reqilisitos de seg~rança e
proteção radiológi estabelecido,s em normas baixadas
pelaCNEN.· '

111 - Adaptação'<ls novas condições supervenientes.
indispensáveis à segurança da inst;tlação e à prevenção
dos riscos de acidentes decorrentes de seu funciona-
mento. '\

IV - Satisfação dos ,\emais requisitos legais e regula
mentares.

§ 2' A licença terá validade somente para a instala
ção, o local, a finalidade e o prazo nela indicados, po,
dendo ser renovada. \

§ 3' A CNEN poderl! suspender a construção e a
operação das in51Jllações nucleares sempre que houver
risco de dano nuckar.

Art. 8' Depen~r~,ainlla, de prévia autorização da
CNEN: '. t-

I~ A transferência. da prop. riedade ou posse das ins
talaçoes nucleares, resguàplildo o disposto no artigo
I', da Lei n' 4.118, de 27 d~ agosto de 1972.

II - A alteração técnica da instalação.
III-A modificação do método de operação.
Art. 9" O Inadimplementq das obrigações decor

rentes da licença ou da autorização sujeitará o infrator
a penalidades definidas no reglllamento desta lei.

Art. 10. A autorização para.construção e operação
de usinàs nucleoelétricas será d~da, exclusivamente, a
concessionárias do serviço de ene~giaelétrica, mediante
decreto, ouvidos os órgãos comp\:tentes do Ministério
das Minas e Energia. ')..

§ l' Compete à CNEN a veripcação do preenchi
mento dos requisitos legais e regulamentares relativos
à energia nuclear, do atendimentd, às normas por ela
expedidas e da satisfação das exigêndias formuladas pela
Política Nacional de Energia Nuclear.

• § 2' Compete ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica a verificação do preenchi
mento dos requisitos legais e regulamentares, relativos
à concessão de serviços de energia elétrica e ouvida
a Centrais Elétricas Brasileiras Sociedade Anônima 
Eletrobrás quanto à verificação da adequação técnica,
econômica e financeira do projeto ao si~tema da conces
sionária, bem como da sua compatibili<1ade com o plano
de instalação necessárias ao atendime(lto do mercado
de energia elétrica.

§ 3' . Compete à CNEN e ao Departamento Nacio
nal de Aguas e Energia Elétrica, nas respectivas áreas
de atuação, a fiscalização da operação das usinas nu
cleoelétricas.

Art. 11. O comércio de materiais nucleares, com
preendendo as operações de compra,' venda, impor
tação, exportação, empréstimo, cessão e arrendamento,
será exercido sob a licença e fiscalização da CNEN.

Art. 12. Os preços dos materiais nucleares serão
estabelecidos, periodicamente, pela CNEN, na forma
do' regulamento desta lei.



6334 Sábado 19

Art. 13. A CNEN estabelecerá os estoques de ma
teriais férteis e fósseis especiais, necessários à execução
do Programa Nacional de Energia Nuclear.

Art. 14. O Presidente da República, ouvido o Con
selho de Segurança Nacional, estabelecerá, por pro
posta da CNEN, reservas de minérios nucleares, de
seus concentrados ou de compostos químicos de ele
mentos nucleares.

Ar!. 15. A CNEN controlará os estoques e reservas
a que se referem os arts. 13 e 14.

Ar!. 16. Comprovada a existência dos estoques pa
ra a execução do Programa Nacional de Energia Nu
clear, e das reservas a que se refere o arl. 14. a Nuclebrás
poderá, mediante autorização do Presidente da Repú
blica, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, expor
tar os excedentes no mais alto grau de beneficiamento
possível.

Arl. 17. A exportação de produtos que contenham
elementos nucleares em coexistência com outros ele
mentos ou substâncias de maior valor econômico depen
derá de autorização da CNEN, satisfeitas as condições
estabelecidas no ar!. 6" desta lei.

Art. 18. A Companhia Brasileira de Tecnologia
Nuclear, constituída pela Lei n' 5.740, de l' de dezem
bro de 1971, passa a denominar-se Empresas Nucleares
Brasileiras S.A., que usará a abreviatura Nuclebrás,
diretamente vinculada ao Ministério das Minas e Ener
gia.

§ 19 A participação acionária da CNEN no capital
social da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear
será transferida para a União Federal.

§ 2' A União manterá na Nuclebrás sempre 51 %
(cinqüenta e um por cento), no mínimo, das ações com
direito a voto, sendo nula qualquer transferência ou
subscrição de ações fei tas com infringência do disposto
neste parágrafo.

Arl. 1.9. Além das atribuições contidas no arl. 3'
da Lei n° 5.740, de I' de dezembro de 1.971, caberá
a Nuclebrás a comercialização exclusiva de materiais
nucleares compreendidos no âmbito do monopólio, ob·
servado o disposto no ar!. 16 desta lei.

Ar!. 20. Oart.5'daLein'5.740,de1'dedezembro
de 1971, passa a vigotar com a seguinte redação:

"Art. 50 É facultado à Nuclebrás desempenhar
suas funções, diretamente ou através de subsidiá
rias, por convênio com órgãos públicos, por contra
tos com especialistas e empresas privadas, ou asso
ciação com outras entidades, observada a Política
Nacional de Energia Nuclear.

Parágrafo único. Para a execução de atividades
de que trata o art. l' da Lei n9 4.118, de 27 de
agosto de 1962, a Nuclebrás só poderá constituir
subsidiárias das quais detenha, no mínimo e em
caráter permanente, 51 % (cinqüenta e um por ceu
to) das ações com direito a voto, por autorização
do Presideute da República, mediante decreto."

Ar!. 21. O art. 7"da Lei n' 5.7\0, de l"dedczcmbro
de 1971, passllll vigomr com a seguinte redação:

"Art. 7' O capital social llutorizado será de
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros), di
vidido em 600.000.000 (seiscentos milhões) de
ações ordinárias e 400.000.000 (quatrocentos mi
lhões) de ações preferenciais, no valor de Cr$ 1,00
(um cruzeiro) cada uma.

Parágrafo único. O referido capital autorizado
poderá ser aumentado pela Assembléia Geral de
Acionistas, observada a legislação em vigor."

Art. 22. Oart.lOdaLein·'5.740,de1.'dedezembro
de 1971, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 1.0. A Nuclebrás será administrada por
uma Diretoria Executiva composta de um Presi
dente e até 6 (seis) Diretores, sendo um Superin
tendeute, uomeados pclo Presidente da República
entre brasileiros de reconhecida idoneidade moral
e capacidade administrativa.

Parágrafo único. O Presidente sení demissível
ad nutum pelo Presidente da República e os Dire
tores terão mandato de 4 (quatro) anos."

Art. 23. Oar1.l6daLein?5.740.de1·,·dedezembro
de 1971, passa a ter a seguinte redação.
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"Arl. 1.6. A Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) aplicará o produto dos dividendos
de que trata o art. 15 desta lei exclusivamente no
desenvolvimento da tecnologia nuclear, diretamen
te ou mediante convênio, na forma legal, com a
Nuclebrás."

Ar!. 4" O item VIII do art. I" do Decreto-Lei no
1.279, de 5 de julho de 1973, passa ater a seguinte
redação:

"VTIl- Dois por cento (2%) para aplicação,
através da Nuclebrás, em programas relacionados
com pesquisa, lavra e avaliação de reservas de mi
nérios nucleares."

Art. 25. Não se aplica à Nuclebrás o disposto nos
arts. 31 e 32 do Código de Mineração (Decreto-Lei
n' 227, de 28 de fevereiro de 1967), quando se tratar
de substâncias minerais associadas a minerais nucleares.
ficando, outrossim. ampliado a favor da Nuclebrás, de
10 (dez) vezes o número de autorizações de pesquisa
para cada substância mineral, bem como de 5 (cinco)
vezes o número do limite máximo para a mesma classe
de que trata o art. 26 do Cõdigo de Miueração (Decre
to-Lei n" 227, de 23 de fevereiro de 1.9!:i7). estabele
cendo-se também em 5.000 (cinco mil) hectàres a área
máxima para cada autorização de pesquisa conferida
à Nuclebrás.

Art. 26. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados os arts. 4', 5', 32, 33. 34, 35,
36 e 37 da Lei n" 4.118, de 27 de agosto de 1962, e
o parágrafo único do art. 3" da Lei n" 5.740, de I' de
dezembro de 1971, o item lU. letra b, do art. 23 do
Decreto-Lei n" 764, de 15 de agosto de 1969, e demais
disposições em contrário.

Brasi1ia, 16 de dezembro de 1974; 153" da Indepen
dência e 86' da República. - ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique Simonsen - Shigeaki Ueki - João
Paulo dos Reis Velloso.

MENSAGEM N° 341, DE 1987,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do ar!. 51 da Constituição Federal tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado Secretário-Geral do Conse
lho de Segurança Nacional, O anexo projeto de lei que
"dispõe sobre a escolha de locais para depósito interme
diário seletivo de'rejeitos radioativos e dá outras provi
dências".

Brasi1ia, 14 de outubro de 1987. -José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 7-CSN, DE 14 DE
OUTUBRO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO SECRETÃRIO-GERAL DO CON
SELHO DE SEGURANÇA NACIONAL.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à superior consideração

de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que
trata da seleção dos locais, em cada Unidade da
Federação. para tratamento e eliminação de rejeitas
radioativos oriundos das atividades e empregos da
energia nuclear na saúde, na indústria, na agrope
cuária e na pesquisa.

2. A Lei n' 6.189, dc 16 de dezembro de 1974, que
altera a Lei nO 4.118, de 27 de agosto de 1962, que
criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear e
dá outras providências, em seu art. 2", inciso IV,
alínea d, dá à referida Comissão competência par
expedir rçgulamentos e normas de segurança e pro
teção relátivas ao tratamnto e à eliminação de rejei
tos radioativos.

3. Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
dado à crescente utilização de Iontes radioativas em
praticamente todo o território nacional, torna-se ne
cesslÍrio uma solução global, pelo que sugiro a Vossa
Excelência encaminhar o anexo projeto de lei à apre
ciação do Congresso Nacional.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos do meu mais profundo respei
to. - Gen. - Div. Rubens Bayma Denys, Ministro
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de Estado Secretário-Geral do Conselho de Segur
naça Nacional.

Aviso n' 746 - Supar.
Em 14 de outubro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

mensagem do Excelenlíssimo Senhor Presidente da
República, acompanhada de exposição de motivos
do Senhor Ministro de Estado SecretlÍrio-Geral do
Conselho de Segurança Nacional, relativa a projeto
de lei que "dispõe sobre a escolha de locais para
depósito intermediário seletivo de rejeitos radioa
tivos e dá outras providências" .

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabi
nete Civil.

RESOLUÇÃO N' 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

A Câmara dos Deputados revolve:
Art. l' Das proposiçóes que se encontravam em

tramitação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arqui
vadas as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou dc Comissão per
manente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram
emenadas no Senado Federal.

Parágraro único. Não estão sujeitos ao arquivamen
to os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo de 30
(trinta) dias da promulgação desta Resolução, requerer
o desarquivamento das proposições referidas no art.
19 caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de outros pode
res ou do Senado Federal, que se encontravam em tra
mitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Ar!. 4" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Depu

tado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N' 239/87,

Apresentado Pelo Autor

Dispõe sohre a seleção de locais para depósitos
de rejeitos radioativos, a responsabilidade civil por
danos causados por esses rejeitos, a remuneração
pelo uso dos depósitos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' A seleção de locais para depósitos de rejei

tas radioativos serlÍ feita mediante processo participa
tivo, incluindo, direta ou indiretamente, órgãos e enti
dades federais, estaduais c municipais.

Parágrafo único. A seleção de locais para depósitos
intermediário ou final compreende a identificação de
regiões de interesse, que podem abranger terras de uma
ou mais Unidades da Federação, nas quais serão inclu
dente e sucessivamente delimitadas, mediante a aplica
ção de critérios técnicos restritivos e a aplicação de
estudos técnicos de profundidade crescente, áreas preli
minares, áreas potenciais e locais candidatos, dentre
os quais um será escolhido e confirmado para a depo
sição de rejeitos radioativos.

Art. 2' Para os efeitos desta Lei. são adotadas as
seguintes definições:

l-Armazenamento inicial- armazenagem tempo
rária de rejeitos radioativos no espaço físico da instala
ção que os tenha gerado.
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11 - Dano radiológico - o dano pessoal ou material
produzido como resultado direto ou indireto das pro
priedades radioativas, da sua combinação com as pro
priedades tóxicas ou com outras características dos ma
teriais radioativos.

IH - Depósito final - instalação destinada a rece
ber, em observância aos critérios estabelecidos pela Co
missão Nacional de Energia Nuclear- CNEN, os rejei
tos radioativos provenientes de armazenamentos ini
ciais, depósitos intermediários e dep6sitos provisórios.

IV - Depósito Intermediário - instalação destinada
a receber e, eventualmente, acondicionar rejeitos ra
dioativos, objetivando a sua futura reutilização ou re
moção para um depósito final, em observância aos crité
rios de aceitação e outras normas estabelecidas pela
CNEN.

V - Depósito provisório - instalação destinada a
receber rejeitos radioativos, provenientes de áreas atin
gidas por acidentes com materiais radioativos, até sua
transferência, em condições máximas de segurança, pa
ra outro dep6sito.

VI-lnstaIaçio nuclear - instalação na qual o mate
rial nuclear é produzido, processado, reprocessado, uti
lizado, manuseado ou estocado em quantidades rele
vantes. a juízo da CNEN. compreendendo:

a) o reator nuclear;
b) usina que utilize combustível nuclear para produ

ção de energia térmica ou elétrica para fins industriais;
a:) fábrica ou usina para produção ou tratamento de

materiais nucleares. integrantes do ciclo do combustível
nuclear:

dl usina de reprocessamento de combustível nuclear
irr.ldiado: e

e) depósito de materiais nucleares, não incluindo lo
cai de armazenamento temporário usado durante trans
porte.

VII -Instalação radioativa - estabelecimento ou
instalação onde se produzem, utilizam, transportam ou
armazenam fontes de radiação.

Executam-se desta definição:
a) as instalações nucleares; e
b) os veículos transportadores de fontes de radiação

quando estas não são parte integrante dos mesmos.
VlH- Material nuclear - utânio. plutÔnio, tório

e outros elementos que venham a ser assim considerados
pela CNEN. sob qualquer forma, puros ou incorporados
em outros materiais.

IX - Material radioativo - material que contém ele
mentos emissores de radiação ionizante.

X - Rejeito radioativo - qualquer material resul
!ante de atividades humanas, que contenha radionu
cIídeos em quantidades superiores aos limites de isen
ção, de acordo com norma da CNEN, e para o qual
a reutilização é imprópria ou ainda não prevista.

Art. 3' O armazenamento inicial de rejeitos radioa
tivos será feito no espaço físico da instalação que os
tenha gerado, sob a responsabilidade do titular de licen
ça, do operador, do concessionário ou do permissio
nário.

Parágrafo único. No caso de instalações de extração
ou de beneficiamento de minérios nucleares, os armaze
n~entos iniciais poderão ser convertidos em depósitos
finaiS, observadas as normas pertinentes.

Art. 4' O procedimento para a seleção de locais
para depósitos intermediários será iniciado pela CNEN,
que delimitará regiões de interesse e áreas preliminares,
cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, com a parti
cipação dos municípios envolvidos, a indicação é confir
mação dos locais escolhidos.

Parãgrafo único. Os terrenos confirmados para a
instalação de depósitos intermediários serão conside
rados de utilidade pública e desapropriados pelos Esta
dos ou pelo Distrito Federal.

Art. 5' O procedimento para a seleção de locais
para a instalação de depósito final será conduzido pela
CNEN, com a participação dos Estados ou do Distrito
Federal e dos municípios envolvidos.

Parágrafo único. Os terrenos confirmados para de
p6sitos finais serão considerados de utilidade pública
e desapropriados pela União.
~. 6' Os ;Estados e o Distrito Federal são respon

sávets pelo projeto, construção e instalação de seus de
p6sitos intermediários.

Parágrafo único. Os depósitos intermediários per
tencem ao patrimônio do Distrito Federal ou dos Esta-
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dos em que se localizem, .que são responsáveis pela
sua administração e segurança física.

Art. 7' A CNEN é responsável pelo projeto, cons
trução e instalação dos depósitos finais.

Parágrafo único. Os depósitos finais pertencem ao
patrimônio da União e a CNEN é responsável pela
sua administração e segurança física.

Art. 8' Os Estados e o Distrito Federal criarão sis
temas de inspeção dos armazenamentos iniciais e dos
depósitos intermediários, provisórios e fmais, localiza
dos em seus territ6rios, independentes dos sistemas res
ponsáveis pela administração e segurança física dos mes
mos.

§ l' Para os fms deste artigo, os inspetores dos Esta
dos e do Distrito Federal terão acesso aos depósitos
de rejeitos radioativos localizados nos respectivos terri
tórios, mediante prévia notificação ao titular de licença,
operador, concessionário ou permissionário, ou reque
rimento ao administrador de depósito provisório e final.

§ 2' Os resultados das inspeções serão encaminha
dos à ÇNEN para as providências cabíveis.

Art. 9' A CNEN fiscalizará as instalações de arma
zenamento inicial, assim como os depósitos interme
diários, para o que terá, a qualquer tempo, acesso aos
mesmos.

Parágrafo único. A CNEN decidirá sobre a remo
ção de rejeitos radioativos de armazenamentos iniciais,
de depósitos intermediários ou provisórios.

Art. 10. A entrega de rejeitos radioativos a depó
sito final transfere á CNEN a posse permanente sobre
os mesmos.

Art. 11. A utilização dos depósitos intermediários
e finais será remunerada, mediante tarifas que serão
fixadas respectivemente pelo Poder Executivo Estadual
ou do Distrito Federal e a CNEN.

Art. 12. A responsabilidade civil por danos radio
lógicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por
rejeitos radioativos é, independentemente de culpa ou
dolo:

I - do titular de licença, operador, concessionário
ou permissionário, nos armazenamentos iniciais;

II - dos Estados e do Distrito Federal, nos depósitos
intermediários; e

III - da União, nos depósitos provisórios e finais.
Parágrafo único. A responsabilidade civil pelos da

nos radiológicos causados por rejeitas radioativos arma
zenados em depósito provis6rio decorrentes de falha
da segurança física é do Distrito Federal ou do Estado
em cujo territ6rio o depósito estiver localizado.

Art. 13. O titular de licença, o operador, o conces
sionário e o permissionário são obrigados a manter ga
rantia suficiente para cobrir as indenizações por danos
radiológicoséausados por rejeitos radioativos.

§ I' A natureza e o valor da garantia serão determi
nados pela CNEN.

§ 2' A autoridade competente s6 concederá licen
ça, autorização, concessão ou permissão para funciona
mento de instalação radiativa mediante o oferecimento
da garantia de que trata este artigo.

Art. 14. A responsabilidade civil por danos radio
lógicos pessoais, patrimoniais e ambientais provenien
tes de acidentes durante o transporte de rejeitos radioa
tivos é:
1-do titular de licença, do operador, do conces

sionário ou do permissionário quando do transporte
de rejeitos de armazenamento iniciais para depósitos
intermediários ou finais;

H-do Estado ou do Distrito Federal quando do
transporte dos rejeitos de depósitos provis6rios para
depósitos intermediários ou finais.

Art. 15. A remoção de rejeitados radioativos para
dep6sitos intermediários ou finais depende de autori
zação que será requerida à CNEN.

Art. 16. A CNEN só concederá autorização para
transporte de rejeitos, quando exigível, mediante a
apresentação da garantia de que trata o art. 13 desta
Lei.

Art. 17. Compete à CNEN licenciar os depósitos
intermediários.

Art. 18. Cabe à CNEN projetar, administrar e fis
calizar os depósitos provis6rios de rejeitos radioativos.

§ l° Cumpre ao Distrito Federal e ao Estado atin
gindo construir e prover a segurança física de dep6sito
provisório.
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§ 2' A CNEN transferirá os rejeitos radioativos ar
mazenados em dépositos provisórios para dep6sitos in
termediarias ou finais.

Art. 19. As despesas decorrentes da aplicação des
ta Lei correrão por conta:
1-do titular de licença, do operador, do conces

sionário ou do permissionário:
a)-as de armazenamentos iniciais; e
b) as de transferência de rejeitos radioativos dos ar

mazenamentos iniciais para dep6sitos intermediários ou
finais; e

H - Dos Estados e do Distrito Federal:
a) as do procedimento de seleção de locais para depó

sitos intermediários a partir da escolha das áreas preli
minares até a confrnnação do local selecionado;

b) as de projeto, construção, instalação, administra
ção e segurança física dos depósitos intermediários;

c) as de transferências de rejeitos radioativos de de
p6sitos intermediários para depósitos filiais; e

d) as de construção e segurança física de depósitos
provisórios.

III-da União, por intermediário da CNEN:
a) as de projeto, construção, intalação e segurança

física dos depósitos finais;
b) as de projeto, administração e fiscalização de de

pósitos provisórios;
c) as de transferência de rejeitos radioativos armaze

nados em dep6sitos provisórios para depósitos interme
diários ou fmais;

d) as de procedimento de seleção de locais para depó
sitos intermediários, até a seleção de áreas preliminares;
e

e) as de procedimento de seleção de locais e adminis
tração dos depósitos finais.

Art. 20. A CNEN, de comum acordo com o Estado
de Goiás, estabelecerá procedimentos que permitam
solução para o problema dos rejeitos radioativos arma
zenados no Dep6sito Provisório de Abadia.

Art. 21. Cabe à CNEN executar, no ãmbito fede
ral, as disposições desta Lei e dos diplomas legais com
plementares.

Ar!. 22. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei.

Art. 23. Esta Lei entre em vigor na data de sua
publicação.

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N' 307, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro Chefe do Gabinete Militar da Presi
dência da República'e Secretário-Geral da Secretaria
de Assessoramento da Defesa Nacional, o anexo Substi
tutivo ao Projeto de Lei n° 239/87, que "dispõe sobre
a seleção de locais para depósitos de rejeitos radioa
tivos, a responsabilidade civil por danos causados por
esses rejeitos, a remuneração pelo uso dos depósitos,
e dá outras providências".

BrasOia, 29 de junho de 1989. - José Sarney_

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N' 30, DE 15 DE JU
NHO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO-CHEFE
DO GABINETE MILITAR DA PRESID~NCIA

DA REPÚBLICA E SECRETÃRIO-GERAL DA
SECRETARIA DE ASSESSORAMENTO DE DE
FESA NACIONAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, na

qualidade de Secretário Exexutivo do Conselho Supe
rior de Política Nuclear (CSPN), para tratar do projeto
de lei que dispõe sobre a seleç~o de locais para depó
sitos de rejeitos radioativos, a responsabilidade civil
por danos causados por esses rejeitas, a remuneração
pelo uso dos dep6sitos e dá outras providências.
O tema dos rejeitos radioativos preouca todas as so

ciedades que optaram por beneficiar-se da energia
nuclear. O Brasil não é exceção. Ao contrário, vive
mos o episódio radioativo de Goiãnia e a atuação
de nossos técnicos foi elogiada pela comunidade cientí
fica mundial e pela Agência Internacional de Energia
Atómica. Contudo, evidenciou-se a necessidade de
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dotar o País de legislação específica sobre aquc1e tema.
O CSPN encomendou à Comissão Consultiva para

Rejeitos Radioativos a elaboração de proposta de pro
jeto de lei. O texto original, elaborado pela Comissão,
foi distribuído a todos os integrantes daquele Conselho
que, com suas opiniões e sugestões, muito contribuí
ram para aperfeiçoá-lo.
As propostas de modificações apresentadas pelo Se

nhores Conselheiros foram incorporadas pc1a Comis
são Consultiva e na segunda reunião do CSPN o texto
recebeu a aprovação unànime de todos os seus mem
bros. Senhor Presidente, está é a primeira contribui
ção concreta da comunidade científica após a grande
reforma empreendida por Vossa Excelência no campo
da energia nuc1ear, a 31 de agostQ de 1988.
Em tais condições, tenho a honra de submetê-lo à

elevada consideração de Vossa Excelência para que
seja considerada a coveniência de encaminhá-lo ao
Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex

celência os protestos do meu mais profundo respeito.
Rubens Bayma Denys, - Ministro-Chefe do Gabi

nete Militar e Secretário-Geral da Secretaria de Asses-
soramento da Defesa Nacional.
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Aviso n' 351-SAP

Em 29 de junho de 1989

A Sua Execelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Excc1cntíssimo Senhor'Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, acompanhada de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado Chefe do Gabinete
Militar e Secretário-Geral da Secretaria de Assesso
ramento da Defesa Nacional, relativa a projeto de
lei que "dispõe sobre a seleção de locais para depósitos
de rejeitos radioativos, a responsabilidade civil por
danos causados por esses rejeitos, a rcmuncração pelo
uso dos depósitos, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex

celência protestos de elevada estima e consideração.
Ronaldo Costa Couto Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

Julho de 1989

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente - Art. 2' da Resolução n' 6/89)
Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI
N° 714, de 1988

(Do Sr. Vladimir Palmeira)

Dispõe sobre o recolhimento do Centro Educa·
cional Paulo Freire da cidade de Catalão - Goiás,
como entidade de utilidade pública.

(1\ Comissão de Constituição e Justiça.)

Leia·se:

PROJETO DE LEI
N" 714, de 1988

(Do Sr. Vladimir Palmeira)

Dispõe sobre o reconhecimento do Centro Educa·
cional Paulo Freire da cidade de Catalão - Goioís,
como entidade de utilidade pública. .

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; Educação, Cultura, Esporte e Turismo.)

9; seguinte lei:
A Cárnara dos Deputados decreta e eu ssnciono Rf --tIÇÃO DE D{lrum.NTOS

Art. 10 - rica declarada como de ~tilidade Püblic.a o Centro Edu
cacional Paulo Freire. da cidr;lde de CatAJiio-GO. -

Art. 2 2 - Er.ta lei entr~rá em vigor na data de sua publicaç~D.

Art. 32' - ricam revogadas as disposições em cootrário.

JU51IfJCJ\llVA.

o [en:,ro Educacio"nal'PauloTfrE'ire da cidade de: Cat.§.

lão_Go. foi if'lpJ:).r,t~dn em 1'183, ~ant::-nrll:' O~ ::ur':'c': diõ' 12' e 2'::! gr;'I~

e tflr.1bém cursos pré-'/estibulares, além d~ f.i1síno (IítJ~eiro r.'j área de

informática.

De-:.envolve alto ní~el df' ensino, com mat.erial didátl

co da melhor oualidade e professores devid8,1l~nte Qualificados. Tem

importância' signifiC'atha n8 [{~gião ,",IHjl;'ste goiana corno centro de

proQução cultural e diS';i€rrinoç3o do ~Ollhpdm~ntG.

Se c~nstitue C;Jmo ent idade civil sem fins lucrativcs

e regido Dor estatutc~ e leis pertin~ntes em vigor-o

O Centre ....(ducaciênnl P"ulo rreire é ri:r:uNu:;r.id.:; p~
los partidos DC'l:íticos leqal"izildt:l5 na C'id"de, pela (.jl'r'3ra l~unicipal.

pela Prefi;'Jtura e P?ld fl':::ê-(IT,ldéia LE·gi~.lÕltiV'; 0;1(' Goiás ::aniO cnti':ladc

de Ut11id.3d~ hít'lica (ver d'.)r.u'l",tntoC', Em Õlr''C:ocol.

Deputadl.1 VLAOIJ-.11R PAlMf;.lRA.

Dl. Hist~rjco

02. EstAtuto

03. At1'l da AS:;l'mbl~ia Geral Exlrilordifl~ria pala A1to1r;;,~::io 00 E~Jl"I"tu

04. A-ta .di'! /lssrff/lbl~iól G~I'al Ordin3li1'l - (lr-ir;ão d~ Dlr'.'lolHI

05. RC'!;olução do CEE que autorii'Ou o fUncion<),r.~m!.o do Cul;gio

0(;. Ata da reunião pdta fUflddÇ,;O da rdculd2tde lntl!gnda Pi-lulo I r:,jr~

;:)7. Prot.oco1os dos pl?dido~ dI:! <j,JtOd'ZdÇão (Mal(,l:'~tica. r[SH.... (o Llu['''i(.a)

OIL Solicitaç;o de I"liduç':;o do n.;l dI:! CUI"SOS

09. OfIcio Bo PlesidE:nlr;- do err. fa.lcndo o::oçào pr:!>Js cur:;os d~ f .f:-i(.~ e

QuJmica

lO.· Decl<>ràçõe~ do Preofeito Huniciral e Prt~sid~nLt·l':. de Ditf-:l'õnos

11. Cópia dê Li:li Que decla['a r1.e utilidi'lde Pública o C<?ntlo [riL,,:.. ,lCJ(Oni'!1

P:lulo frei I'E' I

12. Cópia da lei Estadual' Que dE'cl.1,ôl dI:! Utilidade P0ólica o CEntio Edur~

-l cionEli Paulo rreire.

:.W, BREVE :!l~IÓHICC

o C'-'nllo [duCi3cior'iJl r,n:lo f1l·il'('. cn~i':,;::Ei :~,1, r;"15 lucr ,LivllS. ,-,(O

seu quinl.o ano de õt:ívírj-,J:.'s, lum d!::'l,~r,... lr<Jrlo, no :r.ít::a. sr'J~ j.Jr-J:);'~i

tOl" ::r.;ci<':Js: alta qllalld,Jo8 oe (o',,;::ino. 5"tl.\~~,jC <: t\:;:.::O: ..... ..Jr• .-;" f'l~ :;· .... r

Vlr à Ill,",JOr faix<:l PC'~~[\ll'll U1l SllCi"d,~d? CdlC'lL.,r..J, :;,Jf,l ~,'''C' 1Jf.' t.~'·1.l i] r.,
')i<!o.

[m 1')83, ,irlO dr.- ~ua ür,f,'lo'!:.l.. r;;;:a nr.~tél c .. '", ..jc 1 '::<Jf,::.,,~I."J~, .'; I,,' li •

2<) ~[<:!.! c o::. cur:.>o" pr~-'Jl.:~t.ibut<Jr.. s, O~ qu~i~ i"ur;;m i...ro~idll;;';. u·, 1·.J4 r

ec,r.] a irr,::l"'"t~'ç.ãD dZi 8~ ~.f:TiE< do 12 grau s, Clf. 1 ';O'='>, c:tA a if:".;'I,)r, ... ..J~;;o 1

da 5". 6~ e li} ~,~rit?s do lQ '"riJo. I:j!:'~irr' ~ l.lue h{ljs l:"i.,u':611''''S o l!' l..;:,,'t, ..'~

s§ à 8!:.l t>éries, o 21:l grau e os cur50~ pri-vt~t':'b1Jbrc~. al(11/ dc; ~~'Tr:-,J~ I

piorH-i.Cl~ .ilil rlfgiii'n. na ';r~n dF!. if1fIJr:ll,~tic .....

Tivcrr,a's, desde o inícl!', ... PTuücuração doe- ..,fll:t!C~>= b H·lI,,·, 'lu',lir.~

dI'! de ~n5il)CI pO!isfvl21 õJ. pi:lr? éllingirr,os '!.'~;l(' otJ~>ti"ol tr~!: 1.;'.' :,tl~ •

fund"'/IIEi'nf<:.in duveri<l:ll 5(11' of'p.ril'cidos aos nD:S'!>(JS folu.c!: 1l1u"lJ~:
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l~) Gú,:r; inut.Jl.::lçõc'.>: ,~lugalr.c~ 3S instaliJçG"lS ant:l~OllrtJntG ocupa 

d,;5 pc);] i';,. T,IGO e dI'! prDf-,ris.:ladc desta eJl':;>res~;

;',:,) V·:tnial did,)tiCD de J~{vel dn:'!oo: .<:l1f~rn do:J': livrú~ didátiCO:.

')'ioi:,áos .J,rn ao; •.,lUr\05 dos curCos rPÇlu!ul'(,:s, dtt"n\lü~ d., con\Ji!

nio fi r.1';Cl,jlj corfl o Cur"o MJGLI) dê 5ão r~1Jlo~ n:s foi p,ormítido E.

r"r"'cer <.If:J:3 alul"-l:> do 2Q g:-;:JU E' cur~os 1J:-~-ve~lilJul"H('$, o lU ....

lt';or m,,;tt'rial did:itico exir"ti"nte no r;a{s, \!b~r.do Ptcp";1:.1-10S ~
d'"Guddall,cr,tc ~,;.ra li'O; veStibuLHes (j<.l~ l''':lhorc~ Unlvcr~idades;

3"~) Exc::?l,~['ltc equipe de orofe';;SClfC!i: ':lcvido à c,;,r~ncia ndtural.aqui

cxi::;t<:,nte n,J {.,,':)CiJ, para g.JTdntir 1) rC'rr;lJt1~nr;-:a de r.')~;;OS i!lu 

noo;. om Cat.":l11:o, tro'J>(t'i1l05 par.;) cá os profE;,;so:e5 Que el'~s irlaTJI

t>u~t;ar fora;' Pl'inr~_p.31mente no cidnél': de Ut:lE'r~.india. Hoje t,€::naz

urna C''ll.lipo r:ll' "rot,J;'5~ore5 ÇI'nde a fl1aiaria flstá radir;~lda em C3ta

1::;0. IIH1': quase tod.os cum paSS<1güll:'.o por fJnnr.lEr.: col~gios de Uber.

L';rH.iii~1 '-ln;~JOlis, f:ui.inia. Bl-asilia e B~1o Hod,lUflle.

OUll'd J.jreocwpaç:io qLl6l t"m norte.~do o nO~50 trat,all.o é méjnlcr turnas

t;;lJ11 11~J1'L'ro reduzido de alunos, princip.:.lmf,ntc no 11;1 grau, cmde ast<.1bo1e-·

r:f;!I1lü::; o limite de 2~('Jinte o cincn) alun05 pllr turllln, D qUlõ' nos pl:'rll'lite l

uni lr.31)<l1lID individuolli28dn, l1Uê tF;!rD at.ingido [!)(c~lentC5 re5lJlt."dos não a

pen;)s ne 'lue,diz r~,.peitd aos conh']cimentos fldquiridns pp.lo aluno, md5 I

t;;l'"tJÚI~ r:m ·5U3 (e't"llIaç;;o.

É r.'vidfWtE' QU'3 tutjo .\350 tem sido D"5t.olnte di rfcil, Ulna vaz que no~

so J1dt.s I':)U ;~ll,jV('_S.s"J 'Jln pl:Il'{odo r'lvor,1"vel, IllàS roa r.(.,~ ;;if,,:ou ,,f.;:', UUI IJ~

co du~ f.\ru: ..:;_silCJs [;un,:,-LH1l~s de f10~:;o c:;l,~tulo ( l.!1TI dll€:XO), m,')s, p~la COfl

t.r.írio,· U5 rrut.os cuthid,-,'s em no::;o.1 cdlllinh,-;da, t~m nr..o~ anilll,1do a, c'lda :

VC;l. t~,Jil1, noz "lp[;!rfcit;o,nmCJs e ampli,lrmos fH;S~;<lS "tivir;,)de". Ao 1I't'SlilO Ul~

pa ~m 'lU!':! OC).s pr(>ar.lJf:':J"'IJ~ t::c.m .1 Qualid.:Jde de '~'Í\5irlo. e outra plUVO dlSSQ

é o alco [fHJiCB d~ apl'ovill;ã'o que 00'>"05 alunos t~m ilI c i-Jnçi-\UO
t

nus V85tib..!:!

111 i 1:'5 dd'-' 11\0'1 i.r> cur,c!':'! tuad.,::; uni ver-si dàdes co !Ja{s, ta is corlJo : Uni versi"

11..:IlJ[' r~nlf:r"l de Uber13ndloJ. Universiddde f ... ueral dI::' GOidS, Unitltcrsidade '
fie nr:I.<;.[li3 , Ulli'Jer3illMle rcrj'lr31 da Viço:::;\] e Univilnlldarle ícdrõrul de O~

1'0 Pr~to, i:-:so fJ<lra cilar ;3pt!na5 i1S r~t1er<li':J, tWlluli t.artlbém rj,1do ~"f,~5e

p.}rti' e:,portí.\là, SF]lilnr'c C,J,n p:lrtlcipoH;ões dB'3taCCld']5 rI.~o s~ pm c~lm!Jeli ... ,
ÇOl'5 l'_",-:Jis, 'lIilS t.a,,·hl·ln 'l·lJioflClis.

i~';';,d-j d"f.lrt: 10 :'P~':',l pru;..>ésito ;jr~ "lI";'lL.l'~':;o da no:...r;:";ls atiuiLi,]de!l 8,

~lr"'J';up.!dos l.:r"'lo~r.t COITI <l fo1'llldr,;âo de prof(;s::.. •.'rl;~, c .. tilm05 com um pro'ce~

SIJ 1)1'\ i-lf.d..:u""nto no C(H,:;t,lho rUfjon,l de [duc.Jç'ão, p,Jr'l ;;luturiz.lç.)Q dos

eUl':;{.'':i de rf':iic<> e QUfi:Jic.J (protocolo~ em <:1118\(0).

!Jo::.so propósi Lo ~ crl..'<;çer C' aps>rfsoir;o;)l" nCS!;iO tr.:Jbdlho c.ldJ vez m.Ji;

m,Js l,.',,·os cl~n<,.;ci~r<cia uo que mt:itCJ foi feito nuste3 cinco ano:; de ,1ti!.!id~

u.,:; ondG. cl!rL~Il'ontt.:. poucos for",m o" intutvnlos para de::OC8n~o a, m"::.mo .'

nl'r;ll~:, pCJU!.:U5 e pCqtl8f\fjS intervalos, r,Ot.'il5 irl~ias -"l:!mprF." surIJII<,m em n05-

~;]talão, I} de novembro de 1987

Do nu-mt!, sede a faro

Art lo - Sou;:: donopin.:,,::-ao de CErnno [DI.ICACIo;~,'lL rnUL[] FREIRE, ;!:-:

or!,?-niz.Jd.: Ut;'l,-' ::'O:::i\~d;Ue L:iuil, 'Jc f"~n_' ~::~, 'C'~":n::J"ic.-:J!",t:·
=.e-oc c fero nç~t... elO n.,:, dt' ':.1t..J};o, ;:,-.l.~-:o ne ~O:'~'-' ".

'lua f':ljo.=- P;)el.llló. nr 753, ~o1:'.=-rc ::;..; ;r2n::i"-::n, a.~u,:"1 .1

rr.:çrL-':' ;:}D' eslc cSotlJluto O' ?~1:'5~ lei'f; jJ()~~~n:ntc:: ~ ... ',':':::.

P;:lri.~Qrafo Único." :: !: ..:qtro [fiuc,!c:o""~l r._'do ;r.;':r~'ri;. i.,v ~ ;:1'

d: ê. ?'Z é:: J,~n::iro dI;' !!72:, ~'-". f",("'.:;-~'~orv3: G;

DOS MnOS DE JESUS, j;.:~.l(':~·;:"t 11<~:-, d~:-,:-;..l~';; =~, ,;:
ZD., rt!~iclcn:·~ c d~!:1icil:'ü:o (;:\ ':<::.:.:1:i8, E~t.~do de -:,,~

~ ~:.; .... !:<.j:... .: ;-'·:;:..;1 lr"C J 153, ~o!'t~;:!:::lt di\ :~~têir~ dF: 101"<:'1'".

ti'! nt 5".Q3i:.207, e.'~.Jí':::ild~ ;:!E!1J_ Sr:·~.r:t. .i~ de :;'c-]urc,

b1.ic.~ d:J [~t.~d·:J d~ ~:;0 ?,,;·_1.0! é :"I,~t'_.rr.: rl~ .- il~':J,~-~:3o r

!D:'r-O, í.1'::'!.:Jl""J !,;;o~tE':"=a. ;J.ore~:>o~·. r·J":;;'~I.~n'.~ J ~"I:,idl

Cilt;-~~O, ~.::t:d:; jc .:,:,if;;; •.~ i,-v 28 GC ;:',:::';.sLtJ~ 109, r- í\r\". 1'3

::o:r d:. C<::tc-i:-.:. t:2 ld.;:,tid:.dc nõ 7h.qj7, c"ti':did<: ;.;,el.

crõ1L :;:o.i.J -dn S:;::.\.'.:-:::n;:..: !=':~lio:~ c:J [::.L·r1,) :I.] G,'j,i:;l 6 n'J:

1'·:1 .~0' ~;:í:...::l:::-:G.• n_:.dc::l a:;l~ 07 dl2 S~~Q:l~ro OE:ts r,r'(. e Q

EC! VIOR,'\ VAZ. IJr~zi!.i1:'roJ n,:!o!'. r;:,:::,.]oj'}J p:orc3<!o="o :

c~flte c Gr..nic:'li~~o 1':.-: c::J~:;!êo, [~l;:CD de ::9ié~, ~ iiu3,

jar ;Jc.ulino, 753, porL~do:' d.: C<l,t<:,~r<1 dD Ide::'l~id2de nú

rn ;·,-'75.4;:'2, e)(;:!iõ,tEd~ ;:;':0':_:: 5[!c:-r::lc'r~Z:. d<! 3ES'Jr~n-;:": pól,.

ca do (5t~d~ de Iliroü5 G~t.,ir;, ~ nil1.ul'at rla i\r~1DtJlJ[i-flr.,f1: fr" 9

cido a 12 de: julho elE": 1947; FCrH;A;,::::;O fJEl TO SAFA. TU':~ br,,::;"'i

leiro, Iil.õdo •• cas<Jdo, p.ofQ'ssor; l!õ:sicC:flt.) ü rltlmil':ilindp.;

Cc:lt<:ll:io, Eslc:iJo do Cai;;:, à ilua PedI"[:: Lu·-J\),.. lco, 473. pOl:l:

~::~~:.~~c::t~::::r::;~d~:~~~l:~:éd:
r

r ~~~~:4~:. ~~~~: ~d~ ~:::~ ~
t"<:ll de C<:!t.::l-l;;o, EsL::ciú d~ r::Ui~5, n.~sdt.l,) '3,li.' du Julho d~

.19/Ifli_....1DSL,J'lADSON CALDElllA DE. rM-nA •. br.·':l:;'.lf;!ji:'J~ 1Tl·:::.i~l;".'~J

:;óõldo, profo-c~ot'. rclsidcr.tTi !1 d:.nl1ciliad"o 8,·1 C'3t~1;:;<':J, E:sb

do de r.oi~", ; P.U<l Hêjor r'::lJl:nLJ, 755. p,nt-.:;r!or dd Clll"tci

r~ de Ident.i.cJudl~ nl:' 11-3S~~.6j5:; r:;I:p;~dida pf'!la 3I1Cr.Ot..,d .. di:'!

S DSUCClflÇ<J Pwbl iC;;:l do O::sL:do di? l1il'-15 Gerai s, f\;:Sci.;JD .'1 l êl

tie m::.rço de 19'54, ri;;; ilIJC.:Iiljvc" [$(';:do 08, i;ir~'J!à [";1:.:1'<:'113;

Q JJSÉ LUIZ V1\l DE SOUSA, lJ .. <::d.l'2'~~-)1 liIõJ:'I:H.";l)ltc:il:"D~ ;-,r.~

r[;,:,~'o:-v re~rdr:nlr: ~ c~"li<::ili.<:d,-, n-:- r.ir.L:dc de C~~~l?'ol C!Jt.9,

L~' de ::;ui;~<;;, Õ .111:3 (~j8;; PoJuli.r.;:l, "153, pc-.-bdo: do ,:~r;,c'::'

:rã ':ie Idt:ntic:dc nr i,-L-$:?291, ux...:cdid.) (j'.:t~ S~c:-!,d.::i~ d'~

3C1:;-r:.n,.<.:- :'~Ulic~ de ::zt.~C!a tia r:i.n.:.>s ~,i':iJ:~, é ro:-~U[, •.,~

cid2r:1C dc TrD~ .:nnC:'C5, i:::.tó"ldo clt:! CO~'-:5! c r·osci~'J ;:.0'-;

c"píTULO II

G ;::':f11:u' Ler:: ~o: fi:! a cr~::.;~':' -...:nur..uO".:.::rJ lia ,_.!"::;t' ~·2! c:
I;lrl1:"O~ ti'.! t=n:.;i.no de Ir r;] 2:.: üi".:'w::, ') ';>u;:f.:r:'o! i.rp;~.'.l;,.'Jt;,::,j;

pCl:J::1!.... i::.<:~ t:i;;nt.iric:;:l';; '~ ç(mLLJ"3 dfo! div'Jlg-:';~c '.:ult.ur;::!

t;t;l1icc J contr:"~t.:in("TQ ::,,,r--; O -i::;J~:-rt.'i;;o';'-'·~I"\L'J diZ 130'.11;:'1:;)0,

;:J<"r.:: forl"l<:l;;;;o de rJtCilr-::":O;l-:.is o::.;::.'}ci;;,li-<:.nJCl':. ;::~t>~O:;'Jr.J"ldo

i)ssl:>t-:l:::'~ ,,:dUC2.i:ivn;:!l ,:: p.~t.1Jd::,I')i.c~ c;:;;:rcnt.~~ r;'JC d:!;;"Jnr, 

Lrc:.l eptid;:o •.

lQ .... Vi~~ t,'1,.~.:.';."] ~st..:hr.!!'!cp.:" liv:-~;oi~$ di:j~~~ir::8::.'\, ed~,trll~

~oJS 2 lr.:;>rensa 2~c:-i t2 c ·f~li)d~.

- ,
.?c=~ c0m,:'l:;U-;:::;:; t:Sl -5'.:<:: fin~lideéieJ o ;:~nt':-d ;':!"'[)·.1(.,V~::r;:. :.:las

~5t~~21"::ci;',-:::ltos de E'nsi"o qu'= ::Hmtlvo::;: r8CU;;::::OS t.~cn.ico5 El.

trêv9S de eS!õ.e~5r.:=i;:, cS$i!.'tEnci~ e su;:il::-vi:;iio "2r;;~

1 - a or;lani'-=ilçn" ndministratiIJa, did,ítif:') fi di:3c,ipUilar dG)

Cê.,da est,Jtu~li?cilnento;

11 - a especialização. e at.LJi31izaç~o e D <:lil~rfE'i.çD3IilIHJtO

con.stantes da SQLlS p·rofD55oJ:O-S e o'::ipc-r;lali;;tas;

III ... 3 pC~rJuisa e o ensino;

IV - II F!exibili!:bde de I.. ~t.)do~ lJ' cdt~ri0S ~'I''J'_)flr!08Suir~

ronç;:!:> individua-is dQS ~lunos a ~s pcculLJriJ.--Hj8$ t:?gio ...

n,')is.
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CAP ÍTU:"O 11]

Art 09 - II dur;H1DO do Cr:rltro pu!" prelo indutcrr.Jin,ado.

r-:>,:t 4C _ [r.'I cUl:'lprirnento do disj:'o:,.to nO ,H~igo :õ1nl~rior. o Centro cqrt

Ar!: 17 - .0 D5rCtlo. Pr8:.id{~nlBJ o Dirolor financeiro'f? [J Dir'clor Ad

min,i:;trntivo ::;er~o o5cQlhido:'o entre os sr~cio!: fundadores.

Art 15 .1 o~ conf>elht:>iro5 suplent.es 5ü:rão coovOC<..rl05 J ctlc1n Um f.'1:l 58\1

gru;-Jo. por ord(.',"11 de vot,<J;ão. Em de E;""lpate, dar-se-

prcfar-rmci<.J DO rn~is ·idoso.

Arl16 - r~<1 :l.s~e;ilbl;i<) piH~ el"ição do COI1:::;elho DirC'tor hl)vcr~ lJtli

r.Jfnií.lo da ~ (qualro) proressores, /., (qUi.ltro:' alunos e li

(Quo::otro) pni:: de :dunos diJ5 unid.õ:des de cndrto do Cent.ro.

.... TÍ,TIILD JJ - DO crmS[LHO DIRETOR

Art 13 .. O Cer)trD ser~ adnini~d.rado por um Conselho Diretor-, C:lm ma.!'!

d<Jta de 2 (dois) anos 1 corn.:n::5to do Diret.or Plesidlmta, Di

retor roinance:oiro e Diret~r r\dnini~trDtivO. QllC !:Dn~tituer:lO

~r9ão e>"E'Cutil'o, c m2lis 4 (quiltro) Conselheiros Efetivos.

§ 11;1 - r:as r.t,:"",[J~lbléi 0S Cfi1 que rell"em eIpi lo!:; 05 Con~E'lhp.i 

r'os t:rCl:Vú5,. eln~['r-{,c-ão tar.lb~m 3 (lrás) com,plJ1l1l.

TOS supl~ntos. que zubstituiT80 ato ~r,"Uvas Ofl\

f Dl t;:;~ I: ir.,pe-dimcntos.

§ 2C - O,õ, coroselheiros porJer~D ::.er r-rJt:'1l'dtnn.

Jl.rt 14 ... Os 10 (l.iaz) rnclobros do Conselho Diretor serão elci:'D~ pdn

Ks~clilbl~ic Geral. em 2 (doi,,) E'scTutfnio5 t por volo !:oacrlJln

~\ 1 - [lo prifilEáro ~sr:rudnio. SoE'r~o E'lcitu~ /, (gu~trc
·Con:.C'lheiros ErCtiV05 e 2 (dois) suplp'lte:~.

2 - ;';0 s~gl.Jndo c~crut{f1io, serão e18i~os 3 (tlêz

con~Jnlhei,(lS orctivu5 rc~f..:lnl~s c 1 (hul') ~uJJlcflte.

uni-trata;:-~ serviços (]S~"',ci<d lzndos F.! f'H~ convênios

1 V - ::lend~~ .D::,trlr.n:mi<:lit...

'! - ::Jnt.ribuiç;~ c~r:nl<:l~.

li 1 - I" Õ:I'XiJ.'J e ol:)Dlllr.l,r, tCJ~,

_ hS unic,)dc~ d=: ensino de 19 02'= G;-,HIS , Eegdar B/OI' supl,!

tfvo, sl".ãc illtegrüdD~. C! rcgcr-",f1-ão por rc~i... crllo unirici!.

dD CO~Ur.l.

A.:rl n' .... [r'il=~' tui n rl~... r;(j !ir·cic1 d~ ;:rrlt.ro:

T _ ,:[]nt-ii.tJlç'i;o iníc!:,l d'J Cr"", l.~C:-.OSO.OO (l-lun: l7lilh~o ['

rr:l'n~tls ... il ~ru7.:::'~r:!',:', rl"it~ ·.•-'lo, :\(~t:j('J:# fllnd;·dorf.!s

,J:-'I"cel .... :> il)1J~i5 a int':::l •. li~ilc'

11 - :JC~15 c di;:-oitu .• l!\I'~ (I C2ntrc adqui:-i:-.

lI! - :;~i\:::üe!;1 ou SUU'1!:.·'-lI::Õ,,~ d:1!i podürcs pú::.licos ou p;::rti

~ul pro::..

:.c.rt. 6!' _ As un':d3dE'5 de (;n~ino superior cr:i;:lri[ls o mLlntida5 polo C~!!.

tro func!Ol1dleO ~':;I r,-,S)H\>? d~ ccrrpleb:l integnu;ão.

~ Art 711 _ fi inti~Qr[l:;-:n:J c'as unid<Jdrl;:;, I:!/i iOt!t:J3 o::; níveis, DCVCT~ pro

porciop;.;r /) 1i1~:dr:lO d~ aprovei t~(ilC'nto 005 l'ri'ur':,t':. hUli'I<'!no:> C

r~flt;,'ri.,i::; do Ce'nt..ro c d,]::;, unid,JdO?s er;) ~i nl('Sr.l~n.

CAP.í<ULD IV

"ri)O - 5;0 Ói"g;;o~ co Conlro:

I - llsc;cmb! ~i3 G!:rol.

1 J - O CC1nselho Di r[>!:.or

JIl - O CO'lse-lho fisC01.

rílULD I - DJ~S AS;.!:[.3LEIA5

Art 18 'ro 5DO atribuições do COot~cH,,, DiTf:tor:

õ"J) - Adl,1Ínistr<:l:" o Centro, .. filzer clIr;',p;ir to eXl'lcuf:.ür os

c!".tnttllo C <:15 dclibcrnr;i:ie~ d<:J 1\ssembl~i;) Gcrd;

b). - DElr::idi:!' sobre <'l crÜlçno e in5t~h'ç:;o, ôe unjdndc!õ

escol~ro:::.;

c:) - Rercr",..,di3r os re;,ir.mntos d~s unid<:des di:! ElmdnO

do :ent.roi

d; - ;;utnriznt a cont.ctr:o;ão de rccursc::;; l~cnico~ pz-

o ~T.crldilol!::nto do cis,:Josto no ;'rti~,~ 3:, I t 11, lIr ;:' ~V.

u) - lIutorizilt" q'.!e bens do patrir.lónio ir.',o~ili';:,io do

Centro sej~r.l gr.:Jvado:::. cm;} ônus rezis. p2re çar.:Jnt5 õ'! de o;::.:

raçocs;:

f) - Resolver o~ casos olIlis~os:

g) _ (lcglH entre os l;jCUS merilbros o DlrDtor Presiden

tEl. [] Di retor rinõncdro (l o Direlor /'l.dr.tinis'lI"i:!UvO do Co.!!,

seJt,o Diu:tor.

5:;0 ntr i buiçDroS do Dirrt.oI" Presidente: '

a) - nüprc~~ntêf o Ccntrt1 ativa a pC::Sldv.:lmentc, judi

cial c extrajudicialnerd_e;.
b) - Ter sob sun I"E'sponsabilidade. junt"f1Hm~e com

Di-retor Finenceiro, as \1alor~:; do Centraj emitir chcquez ,

cambiais. duplicatas B' assemelhado5i

c) _ apresenter, anualmente, ~ Assembléia Geral, o r!!,

lataria de' sua gest:;'oj

d} _ convocar e pre~idir a.!o reuniõ~s do Consl?lhe. Di1"E,

tu" e ;'\s~[!nbl~i.:::s G61rals;
e) _ ;:)prQ~.cntar aD Con~elho Dirotor, iJt.i o ~ltimo d~~

do rolas de jon~iro dG cadLl an.o. a pr8sL::l;:;;'o de cont.::!s dE 5U<1

Art 11 .. Afi A~sE!mbl;;iDs Gereis r",unir-<:;e-no:

~ .. OrdinadamL!ote. ur.t,:; vez po:- n.o pTil.~eiro dia útil 60

mê::> de nb.ril de caca ;::.no, ~5 20 (vint~) hoH's. na 5ede do

Centro r<='f~ delibEfcr [,ebrn:

<1) - tldç~o do ::unselbo Fiscal;

b) - Aprov::ç'no 'dEJ G()nt .. S do exercicio 'lntr:rior;

c) - I\prov?-';BO do orçamento do <::00 ern CUI ~Oi

d) _ d~ 2 (d~~s) l';n 2 (doi~) 3no:" P'.u'tl C'leger C~ t:le.::!

bras do Conseiho Dir'elnr.

As Ass8;jlbl~iE:S G12:'2'l.s O;-d:mirin!:o funcíon<.lrão indepcndente

mer;te dI:! con\1úc<Jç.~o c cu:;) qUi11quer núml?ro de eG50ciados p~e

sentes.

II - Extri:lordinad,,-!b,8nt.E>,

a) - por C:::lfl'JO:::O:;:DD u'J PI f'sidemti? Ou dois r.i!l~'lb:ro:::; do

6rº~o i:.xccutivo do Con::;ro!ho ~intor ou ée 2/3 (dDis terç~s)

Jjo~ ml:':-:'.tJ:roG·do CorHJ!l.i-,Q ~·I-lraio;. i)o C(Jn~'11ho ri~·c~l.

b:' - A conv(Jc~r.:i("l pt:.r<'l B; ::'s::;r.rnol éi;-!'..;=rll~!. [xirtlttr

di.n.Jrfi"'s ~cr.:J frcit2 'ê'" l~-,']:;O ctl~'Jtl d2 i.1ocE":';> lO-Cill e c.on

Llnt'~t.-t'~<nci~ 17.{ni;,~ q: l~ ·(f'1'Jinzc:. di;::c, ulo''Jcnc=. cco [di 

t".l, cr'n!:ot..-,r a r.;:-d,-!.~ d,:· Ui.~.

ge .... t'ào;

r) - substituir o Diretor rldmini:;trativo

tas e i:"pedimenlos;

.1]) - ".:ubl'lctcr ao CO~l'Selho

SW<lS fal-

Art 12 -

pai:" l:1~dari" c.'1~ vol'J'S UO~" p~C'~'['flte~•• ni2\~' se ilc::d .. '

d~ n rCílr;,r,crJ-r.c;ÔD pn;- procurtldo=,".:..

Art 20 jr S~o atribuições do Dirf'tor finllnceiro:

a) - te'; 'Cob 5U,J S~.Ii'1rj.3 todos r::;::l \!~IDrl:~ de; C~ntro:

b) - cprc<.;;~nt~I, '-!""'J~l::'l:-:r'~~1 o t,.~li}!""'çu, ~ !",~,l~<lcFtF.!,,"

~POl:,')5 opartul)a~j

c} _ enitir, <)c~i t<::r c, E!ndoss-~u·. junL:lnDnt.8 com o 01

retor- Prl:'side!"ll:c, ch~(jus~.t e;:H7Ibit!1!:.J duplic2t.Js e ass~mc 

lhndn::';j
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.d) - ter a seu Ci:r,:o o livh:l ·ll::~i:<;l.!lI do Cantrc;

o) - supl;!rintcnder ~ gest.ão eco:l;r.lico-fin<:Jncaira dl

Clmt;-o;

f') - coordc!n<Jr~ junt.o Z Dir~tod a de tod<Js e5 unida 

dez dn" ensino, C~ zti ... idada-s rinánceiras;

g) - exe.cer o controlE) soore as folha:: de pagament.o

h} - 2presenl<:!T o Orç;:;rr.:-nto ?nual do Centro, até o dir.

J~ de deo;e~oro de c..:ld;;: ao?;

i) - sub5tltui= O DirE:tor P:rcddcntc [lf,l sua~ faltas c

i~pudimento5.

Art.21 \- 5;0 ê3tribuiçõ~s do Diretor AdrõJinistr;,tivo:

a) - dirigir todos os sen'iços da DiretDria Adminis -

lr.at.iv a ;

b) - organi.."ar o' lOr.l;bar.Jfln Lo d05 b~ns pat.rimoniais do

Ctmtrc> e d<:ls UniUêldes d!!" rms':'nD, zt:'.lDndo pela sua !Jvarda e

cOl150:r v aç a oi

e) - Drganizar 09 processas de eu larizaç;'o e raconhe

cirnenLo dB c;-u.r-sos e fa':sl' o rospectivo <lCQmpanham9nto jun

to aos Ilrgaos compeltmles;

d) - dirigir, ':::lupeZ'vi~ion~r, ds acordo I::om os dcmzi3

mcl.lbroS do ~r9ão diretor as construções de imóveis, 5U~ ma

nutonr;:io a cons8IVaçdoj

c) - ~ubstituir o Dir~tor rin<lncairc Clil 5U~::; rrilt~$ 6.

i mped5 :nc~ tO!\.

Art 22 - Os r.wmbro~ do Órgão Executivo do Con::.elho Diretor e do C0L'
selhõ fiscnl Q:(erc~J:l';;o seu mandato ioI8dinnte remuncr~ção

ser rix.ada pela Jl:::ls[Jmbl~ia GarõJI que os eleger.

TÍTULO t II - DO COUSE:\.1l0 FI 5CAL

Art 23 '... O COll'3l.üho riscai SlH'~ COIl'PO:;tO de J (três) /ilsrabros, a~so

r:i.)l.lclS ou n';o, eleilo", <l.rJuallilente j;Gla 1I~5efõlbl~ia.Gural DE

t:lin;ri~, podendo t,c. l"e91cit05~ c'q"li.l;';mdo o respcctivo m~!!

r.f.Jlo com a 010i ç 50 ::'(Jb~tlQucntC'.

Pnr~grafo Único. of SimulLmo:)tllflnle COI!! r.'!; UlDlTbros efetivos a

;\:.:~umbléi.:' GUf'.:ll elIH]C'r~ J (trD~) ~IJPl.cnte~.

Arl2'l - :w Cunselho riscill cnr.lfJúlp. c)(i]min ..~r ~ oP:I1;:lr, por escrito,

::-Dure <.J5 contoJ" a;:)J;":;scntad~5 pf.'la Dir8tori.a, anles de se

r Cf!, ~ub(:)ptida:i ~ n!;!,;.allbl~i:J r;~ral.

CAPÍTULO U

r)O~ Sócios

Art 25 - O Ct::nlro lc.~ sócio5 rund"d~re5, contribuinte:; c: rcprczen

totivos.

1 - ~ócios f:.:nd .. darcs O~ q,u:; connt.:m do ü:rti;:o ]~ deste :::..::.

~atulo;

I! - r.~ci O~ con t.r i bu in las ot: (iUC r iza r em nD B to de 5U;:! .:u:i

lniZ5ão D intcgreliz<:Iç;o di:: coritribuiç~o cor:-cSiJOndcnt:z

do:; ~écios funcL::dorcs, no v~lo=, aluzlizalioj

111 - sócios reprcsont:J.tivDs os quo rOterl de 4(qu;::ctrc: e"

Q(qu~lro) anos elE?i 1..05 p']lD:i pI·Or~~!.-or~s. pL!i~ c alunos d;.::'

IInir"ldo:> de cno:;.ino do' ::,pnllto, n~ prof'ulçiio de 1 p~:-_ ?~".

Art 26 .. 03 direi tos' 8 deve.es dus sócios sp.r~o i('lsti tufdos em As 

s~r.lbl~iâ ·G~ral ct>p€)cifir;~mcnte I;onvocada.

Art T/ - O:> $Óci05 não respo/1derão subsidiariDI"'':ln1.e pC!iJS obriga

çL1es c::ontra(d:JG pelo Centro.

CAPíTULO VI

Do Per{odo AJmini::.t.rativo

At"t 28 - O pl!rrodo pê!rninis:'r<:ltivo c[lin_cld·h"~ con o ano Ci\1ila Quan

do do ~'-"u t;'rmlri:J, prucodnr-ce-á ",o l~V,ll't':}J:lcn~~ do invcn

t&l'io c b~.',dnço ç;t'ral, cOrlJ Ob:HHv~n;.iiJ d,JZ prEscrições li?

9,1 i::; ao d<l3 5c\Jui ntes disposições: 5,~ (cinco por ct:'nto) P<:l

r~ rc~r;l1açijo do fundo de l,p<>E'rVilj lliJ% ,,(quar-[!ntil por cento)

para o tundo de 1/l\lc.5ti'2i'1tO i :5;-; [,,_'!;;2P. pur c:-nto) pa

ra bol;;as de Ast.udc e Ci rc~:.::,,~t.z ,::,,:,.2 -.:.~;.;':,-,r.;:;=.2 ~J2$C;'iVOlvl

I>Isnto ciCE'lsino r SC'::;'J'd~O ji.sP~:;::;·iG ,;,"' _;::l--~;::';i;;! [;~l"al ••

CAPÍTULO VII

Das Disposiçõu'5 GGr.:;lis ~ Tr~nsi~od<l.!j,

.t 29 - Os membros do Conselho Diroi.Or inic':'al. ~AJ':';:O s~r)5 ,~.mdatoB

em vigor até a eleição a se=- prOCQ::!í:-i;; E'-~ '22 <3']osto ÓG

1983,_ b,e:rn como os memt.ro5 do Car;s~lhll íi'::::al.·

A:rt.:;:O - O pr~s~nta Estatuto '''..;'.:d'Ente FOd<.:';"~ ,~, ~1 ~e.r·~=o '0'<:'1 A3:;"lfr<

bl&la [,nr~l Ex.trilordln";ria, pôra C;:;'-;.:J fI":l e~,::",ci<Jll7'<;;fl1;.t) o;~

vocada e por maior.iiJ 55rnples .d::~ <:,~':;~=':';~":7,~ F:''O:'ÕJr.tS'!:..

Art 3~ - A dissol.ução do ConL:~, no;; te"-·c:; do ·l:--c~::.::. -j1. ,~') ~'<:;:-ti':o

~:9:~~:~~::i~~5~~:~1d~:D:~~~:::, c~; :~::~~~:~:::,~ ~::: ~~~:r~:~
din,;ria, espcc~nlmQnt8 convoc:1d<:J p<n'~ ":,,50 f:',.,

Ar"t 32 - Docidid:.:l "3 di~5Diu,:,:;o do c.~ntr.o, ;;eu P[!t.~~;;";:,i::) t.8~i~ o '.:'ê:2.

tino -<:lut.nri.z;:;do rala AG:;;e;~bl~ia.

Jlrt JJ - Est.e E-~tatuto Elntr~ em vigor na d;;lta d~ -;,JZl ;Ju":lUÇ;=:I'''clO.

Art 311 - O ~Dn:::lr?lho Diretor ~t:'l cJo:ercicio n ..' dilt;:: áLl eprYJ,,:;:1o c p'.l

blic.::ção dEl~t8 Estatuto é:

GAGillEL ous. /W]O.S Dr:: J;:SU5.~:· "-<4 ,,;; "~"-:p'"
DirE:!LuI" Adl1lini~lrati\!o. ~

~~.!.'~'? d~ fila da A5'JlC"bLÉ1A GEnill C1.1f,f,,('i,'Jl;i.{-)j:' tJG CL';)i1;J

[DUCAC!U~jI'.L P;\UlO frllIn( realiz.njQ no (lia Vi;"-.! '? .~,!"tro (14)

(lI; ;-;hril dE' lYB4 5 Rua gajor Patrl:ino "5J>~<Jtdl::;jJ , GQi·~ç,o

Ali.N'.] E5L::JtuLo 110:;; artilJos ]7!? e 25º "'C(./ilf.iO lOIJ::.C,Cl;J\"lL J-!1!l1.')

r Rljf{[ - C<:lali:o

o i3rlLJo 171;1 tlJI~ a ~<;'!Juinto [,F'd[lç;:;o:IlArb~o J.i~ - O [..irl:.'to.

PrlJsidr.'nl.c ,0 Uir(fto!" rin:lCl~ito e o Di'l /:0. ;l<j:~ini':, •. r':lt;",.tJ I

5l!r::;o cé,colhidl:JS 1.!I.trF:l 00:- ::;'~'~ios f'J(I';.;lj<.'I/1~ I; t'rJ";' "~ 101,(";0

§ H - O Ótg~o t,.!:!'cut.i.'Ju do Cun~('th(J DirL,twr d' 'J".' r,; t['~ 'Jm I

m{.lÚIIO de 2 (Doh~J 5ó[;ic.l~ Fund,:.rJon"g.§ ,~ fliHd !,-12d PiJptlJ

do br,~ão E;wcuti\lo do Cr,ll~elhCl Oir~l('I! , o ~'l~çjrJ C'JPt~ibLlint(J

dóvará : a)Tor sido membr,) do C·on:;;!lho Dil'l.ilo!" JUFJIlt. ...' :.lE!!Q t

lnerlOS Ulr mc;ndatc jl':)cst.1ll:' trab>Jlh<Jí'do no C>:;l1tIO pc,olJC"-ntr0t..J

prc.·fis-;ional ,h;} pelo IlH.!llOS 1 (um) illlO; c)L~rsido .JuóI,iLido

cumo till ,h~ rlelo al~nrJ';; 1 (u'[I) an0 1l •

P prJT<íl]ro':lfO úni.co rio ;"rLi!Jú"25º ri<':QIJ di) sClJlJinle t'tHlll:}:"[11l

nl.!nhUIl,a circ'"JIlsl~n[;ia ,o Sócio [,:;ntribuint.0. rl1der~ r)t''J ..,cj._lr

Sua quota n.

------ ._.. ----='?-.. ------

- ·-----,ííi,::;.;}~'\.m2---- --"-
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',/o,lA !.-:. t,~,~lhlll(JI\ I.,;:/,l llh!.jl.l:llll1 lll! Ui;õ1ll' I [':·,j';.li";t,L l'''\ILU r1UIlil~'.....

Itr; Ol!(j'i!!l1. (11 ..."",,,,,) Z\
Na 11'1 di" do "'~!~ ofe ;,l'ril d" J'III'I, ",' ·"·oh· d" l" .. lru ItI"t:<Jt:it>l,al 1'~1J1Q"

rr.ir",", "ilu ~ Jhl..s M~jDr ~·:;ulinD. 76":-, na cid""I:-d~ CoJl"l:;~-Go. ;'s.vinlo hE
rilll, roun';'u-:Hl 11 AS~[l"'bjéia Ccra! Drdi,,;rie.oo Cerolru [duc~r:Jon.oJ. Paulo F:I'Il1

rll, II qUll.l Llprov'Ou ilS c{·nlas do c'"orcrcio dE 190(;, .1ssim CC''''O I) or~.mttnlo do

I!lnD dI!! 1907 11 s1".u. 03 r;>oll,bro!l do COI",,,,,:lho OlrL'tt'X nar" Illllis um Inllnd.. to d.

(ai) doIs" ",n03, ricllndo <l33im CtlnSlituí'do: Conselheiros [fetivos - !SlrIa Gomo.s

Marçllr V,,?, Jus" l1õ1d:son l.,lIJi'ira r1!.' r.lrí;" rei Ilill'iri! V.'l7 t'.niill da RO:Jafic

Sa"tcs CUl'1h:'l. Pllrcy 80ri1O \Jolr 1(1ejn, AIIIM,O" f<!biilno'Mg-nh:; " \I",1",i1' Ja"'';; dg

Macedo; Con50lt>lIIiros 5up19nt::~ -_JCIOÓ' i:tJrípe.:lm; de S~~J<la. Lell,rllieT .LlllNouni«r

S~Ç,t;H\l'I c lv~n(la Co e lhtl. de Ol1.'lt'-lr;1. fi. mc~",Zl A~!;emoleHI elc.lC'u ta:l\bC!I\ o (on

:;elhn riscaI Que f.leOU lI~t·.lm ctJ"slituLdo: Membros [fnl:vt:l5 - M1)ri~ 1;10 1'l"(.l:;~rJ.o

53"t05 CU"h;ll, Pllrcy (Joris Wolf Y.1"Jn OI '1l1vi!I!lon Fabiano f:.Hl!,Õj M{>""uro5 Sl.IplBn

tos. Vfllmir .Jos~ dll t1i1csdo. J05~ [ur{p{]dns d .. Souzu fl Levl:'rníllr LOl:lc1\.miBr

Sant..lIna. Ap';s '" .. lrõ'içio do~, lOl'1slllhos. Dire~01" .. fí~c.,l. o Cuns..,tho Oirator,

por 'lot.o ~(JC'n}ta... I0'J-'u O" n'C'"'bl't'5 do ÚI'D:io Eurcl,ti"o do Con,;e1ho Dir .. lnr quI.'

rieou il5si~~ çorud•.1lu[d~: r'irL;tor rr~sJr.!(I.. tEl o Sr. Eei 'Jilli.r;;, Il"l.~

:~;::~C~.:;da; r: r:~. ;:;:~ ~o~.~: :'~ :::~e~~~ :l:l ::~;;'q:~~~:~:t ~:::~:~~;i;r ~ ~;::
~~RkP;D dE At;sulnbl~ja•

.~;;:~'.:;'{~..fd;"w, '11;""" D""rf?~
)~-~~X{L~;> 17 r; _ss ;;:"Ç"l Vnz

helid,n""~(_W~
<:ci Ili.dról.!,i .....

~ ~.~.: ~,.:.,;, I:;, ,. f ::;"1.', ~ ~:: I:::' ;.::, I::" :1: I::: .:, ~ ",.:,~ ":.l.:'~:. "1
1
: :'~\: '~ .• ~ :'::: :' ...:.:r ~ J :: (

dc:l"!.:!;O"~ diM; do I"~!:o dt' ;!Iurll do 1~11:' (' lorvr;r. .. n.:..s rolha!; d~ n~ 10 Í'

11 >DIJ livro dI: Ala:; tio Cunl ru Ltluc.1Clor•.,! I'r".!!o r I~~rl:' ••••••••••••••••

.........................................................................
Às vinte horllS dD (li., 17 d~ ;;,bril dC'.19l:l~, l"".mi'·"lo-sr, n" .:;"dl! do C~n

t.o Edul:i!lcionlll Paulo Freira ,l'l~ sala de< Diret.or Prtlf,i:denlc,e flua MO!; 

JQr PoIw11l'lo i'S;:;,O,l, SÓt;irJ3i"oJr.~"tl"Tld.. C1!l;ldrd dto~ ~"Jcs ;te J~5U!l 11 [ei

\illPiu. Vll~ f! os Sóeic~ I:lJnLlilJui.'t.",~ lIé!lo-i!:l f; .. :;;;,,~s üCl\i~nic <l Su<:-l}'"

do P diJCio l:I' S i1 v .. P"I;o dnli beJ e r ,!II!J'l'l OI J;.ur.dõl-ç;o di> un; dilue óe (r·'::H't·

supcr.lor (,10 Cl:'ntro fdue"cional P ...ulo frlJin,. r-icou ""c-illi=G ~pós p"r;ds

rllçõl!:' dE tODOS OS aóeio:'l pre~~'nll!~ Qua !ierill f.,j tO r ~~('nt(O. o '

pedillu de Poutoo2.açâa ç.ar~ Q r:::utZO de C~êoci.;::,~. ~Of;l i"I::lbi11'."Ç-iu L'l.II,.t',~~

~iticll, ri"icil ri Ouimi"' ... ~c<"do c::cc>lhido a derocmill .. ::;1) uI: "rIlCULDIIDE'

lrlTE(;RAD.r. PAULO FREJIl[" p-.·'r .... ~ '-'Il.dad.,. d~ Em::uoD superior do CC·l1.ro (

dueu:.rCll'lfll Pl!Julo rrc~l"t. fim,l<r"rot(" f(•• d('cidida QU(O .. r:'ir-l'hJrilO d.: '

Fllculdade lntI:9r~d,1 Péiulo freJC12 fi,:.:o)"'; ;:]",~im c-,"5lilujd;'J: Dll;r:1D!H ,r

(Cl UlrtRJl VU, VIC[-DIr.llOR-:- H[L\lJO MAftTli,S (;[t:\J~jJO e :'t(R!1Áf1IU~ r.~

8f11EL OOS ArDOS DE .J[';U,!,. r...d., ", ... i$ tendo II tt'l!It3r foi z!"C:E1rad:'l ;) rl':..l,

niio,""cr;>do f> r:>rO?!"olP,digo. iIl qual o::i:.il1o Junl~m"nt[l com lJ ~.rct'r '.'

PTf'5ide>;rle (' de"'~J5 ~or~.~.,..r!;y '..., /.l , .
sl!.r::.ntirio d~ ruul1i~o·1~f.;:'-·;t1~~â.1~' tij,,,,,,.-- ..
Diretor Pre: .. dcnle- '!! f.to- Yr(J1.tl. y, V
O"mai$ Pres~nt(!~-

llESOL:ro:

Id;rU\~~·~~'t~;~;.~~~{~.~

27t11.187 OD1223~

BRA S(lló.-DF.

1. rClo f'arocer n9 ':;!IG/R' (V.J\Jlt'I<o) to'" V.Sa. o próllo (lo 30 dl:I1:. a ecntar

desta d~ll>. 1"",..11 ~jUt;t.u· o .. p~'il;do,. do .-.. ..tOT1Z~~.;jO tli! H:tnt(,;nc,le.r;:r eM úP..!

grafe às Jlúl'~dS ",,i.,,wnle5.

DA, SCCrc:r.....d .. <li) C':v.n.:o. d~ Pl<:'VlO:!jc1l"""tO ~ ClJ"I.I'I::

/'O: ?r,,~.id':':nle ·d..

./:. No CeltO c p1:lra C't cfe-.I,Lo::: dc:l1.e cl<pcdicr.lr.-. o rrorlido dll J-lllntcncácr... U!,
ve ter est..e!'> }in.;:t..e,<;;

illl.....L Cl:I.',c{sl/h,ó'.l.ft<lção[.'j.,n) '-,l'CC! t<:<~n':'(l:l} c·J\:-lci.llo r~"'lIr..:J t,:,x<ldo.

incluindo n('~tc :1tcm p,",ol~.10 de ;lI.:,OfIl·Il';O de \I,~o:>.,~ (:!!...!;.:.1!I.

b) ...L 1.1<Ino Oto cu-r~o lart. lB).

SALA DAS SE5SOêS 00 CO'iS:'LllO ESTA[ltJht. DE EIõl1CAÇ7.0 DE

COI1s. ~1Il Golinia, ..o~ 15 111lls ·ao r.:::s lo õ,')tt!.~,bTO 0.& 1.9U.

.• :"r_:. :{.-;,'"v ~, [-to''' -;:-.

r'J'esldonto: +. Com '\ntonl0 RUc1-ro .6e Olheira

Conselheiros: Jf.~~ Oct1lv! ..... o .rl,,:~nbu~u.rqu" N~t:to

Vlc"Jltl.n. H.-;.teu, T!:)"rc-lr.

JOllquln Jo'Ô .1t- Cll1\'(;1)"

llaac Souza Carvdhi;dr

J05'ê Luiz Ilittcr;court

Jo1"nl Carolina Nt.mel:

}:oJlO.rt BArbosl. filho

Vou'h tucy 'Ferrllli.a

1on. Vlp1n bl.::;to~

DJall:!:1. Silva

Art. l' _, Pica autorhtlJo o Cantro I:;ducnc!.or.fll Paulo Froin. !

de Cat!lliio, a nln1,,·tH.r o ensino cC:

.) .1' iTIIU di I' à 8' ~';::r1e;
b)-2'·'i rau • nõo 'l'róri:>s1on.llli1..lUIt.1I (rciil'le 'Sl:ria<Jo).

c) 2' frtl,u. Nilo I"rprb.~lc"H.l1:ulntll (J'l:l.trtcul& '!"1);t' ,

4bc:Lplin.o) ;
a) Supletivo de '1' ,l'.lIu:
....) {:uplot.l.... 0 lle Z· ETAU:

Art.. 2' _ A plr;,Sf:nttl ''Icsoluçio entTArá em v1g;;m:'ilO :na data. de

sua publ1c ..çi~.

J4otDT1 %a .fUl\C!OOi.M'1:nto d,e Ul'll~'e.de ê.
ensinO de l' CI 2' iT.lIU T<!lL:ula~ e $U~'

pletivo •

° CONSELHO ESTIJ)UAL DE ~IlUC ...çM DE COIÁS. no uso àll

liDai atrlbulçõflS lofais. e' tendo em vista o raneer exar.do no

Processo p' CE~-344/B3r

RfSOtUCJO H' !SI6, IJE 15 [)f [IE1.êMBRO DE 1.9!l!-.
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J. o q'-l:ldro üos p(,dido~ q"'~ d<l"vr> "'lJ-\,~':.lT-"e, p.~r elimlJ'lé>CclO, .:!lOS :J1lE'r,~lt,J-

. tivo!: r~!"'r,e,.~.. no it."", "nt<'~lor '""'f'r .. ~,,,,,,t.,~c;,,, (;~I:'l C::lt;). confl'J'Jrôl.~;;O, Q

~-;:; ,~",,.a"t'~riza. Ç'C-I"'l;' ,,-;t.i, (>;<tt"POL1';''iO .'lo f'~~",.iti,Jo, c"'1nno.: paI:"

1l',0r::>D o;cr corri'Jid't.

4 •. " n,.'pç. ... t.l '" ",.st~ t>xp",dl",nte deVe! 5(:r c~-p)ic1t.:J qtJ~nt.O ~ c:a.oa cois; p0;!l

L05, /1U t.QC'Jnt.c <!o~ [JIc'<.'.'::;:,os relc1cionolJr-os,

..tl C'ur~"'lcl/ho'lbl1J.t",ç;:;o('::os)'1U'~ v.ia ['[',..,'.1" .... l::"c1r;

bl c::"l:.<)lsl!il.lbl1.t. .... ':;olC,..·-.;) ']W" t:1,_· ...c'~ ~'.·r ,1"'l'HV;"J,., .. ;

Da: DiretlJr Pre"ir.hmle do Cl:'lltro [ducacional Paulo rreire

Ao: 5t". fllH.ando !lrrO'l~O Gay da rO/l'3uca

0.0. P:,csidcnte do Conzelho fl)dt>rõl de lducaçiio

[m ,iLul:;;:D p;;lrl!ct:'T nl] )96/87 de 07 d(' ':;diLJ do CUfflwte ano,

quE.' 1,:,)\'': po"J,a G2(uois) o ll~f1Ir~ro dE! nrdi(1os de d')toril'a~';;O' par,) fu,!!

clün..,,,,,nlu ÚiS' nOVD~ cur:.;l'.ls, lc'J<J,ro::, ~IO r.Ofll.f'I:illl{·nto d~ v. Sa •. a·nn~

Sõ:l opç:í" 1'('\0::' cur~os de rí"iciJ c Cill!lIliGêi, rl(>vl;ndu, po~s,

qL'iV~lLj0'~ iJ'.· cur~os de Clêncid5: LiCl'nCJõturõ ele lI.! Gri'JU e Licencia

lur;j rol t""", 1:1" OLlll;'''l~lj ca.

Anl"LIf.'<'Jlldo r.u:;'''os a'][<'JdE'ci,,'enlo~ Pl?l.õ ..IlpllçiJ'o d nos dJSpCIlSéld.'l,

apr0!'5l?nL~:"us a v. ~'t:l. volos d;j t1l<3í:;, alLa 8~tir~,il.

CntalBo t 25 rie Junho de 1987

",'~;'í,;/;,:.t7 .;.r;,;':luf1'-r~ ,k. 2\.;".;,1'
[.t;&~ rk :ç'tli.1

,.I.;/;~.{:(.'rta o/;Z.m..y"'~/ <k ~t«6"

DL'cLun r:l:3 flrJZ 'l'JC E,C tl"'.;·l('it1 JI\':I:c:"".;ric'. q,)!?

- () C:-;~,'l',~O 1-;!JUCAClOf·:rIL 1'1'lL;LO r',ü:I,-·:E, (;st.,~,,-'l!'C;.I;i''}llt'' de P.nsil'o de

1'" f.:' 2': Gl'cIUS, t!~lldo inicl,,,j,.> ,,',15 c',tl\Fi.d,1d,~':,; n~':;t.-\ ChJ.lde,

tT... ,rS;'C' de 1983, tem prestado t'olevdntes sprviços 11 Cc"11Jnidade estu-

dantil de t.oda a região. atrav.5s de 'jm ",lto põdJ:';:;o fie: p.no:;it"D, qü'?

te:.m possibilitddo aos no:"õSC'!' ",lunos 'JlllFl- excoi!'l,",nte fon·1i.iç;:;~ e

pacitdçdO piHd os vcstil'ulares [I1,''llS exigúntes de: rlC-;?isa p.:;íõ:, r:,.::-re

c~ndo, po;,::;, de nossa p~rte. toJo apoio po~,sível. TlO sú'1t;.dCl Oi::l

c>Jotecoçiio de ~el1 p.l.ojct:o cd\~r..;,"IciQna.l.

for sl.'!r VQrd"hi!~, firmo o ptes~":tp,

P M D B

--=:::::::--:.= D'I~!tltll MOf"(I/'Jl dI:' C~lJbo ::.:...;:;:-:::.~
--------~ ----~, ---------

Declaro, p3..l'a 08 fins que ue fi3er~ D.'~CS:;'83:ll:':'C'a

que o C~:THO EI;UCÁCIONXL PAULQ FíLSrnE, cstub·.üccir.qn1;S1 ,jc co.sino de

111 e 211 Graus, tendo ::'Dic!uJ.Q f;lUP.3 ntividade3 r''='t:lts. cil:il'!<:I.':lp l;;lil llUU'~

ço de +983, tem preatado relevf4ntes Ei~~rviço:J À. comur::.irl'llie e;:ltu.dEl..'ltil

detoJs. rc[;ilío_ atrav88 de um nl to padrno dr, ans-':no, que -terr:. po~oi

buli t,~jdo nO:3 nOS30~ alunos una excelente f'onr.l.:\'2;\l~' fJ c;:,pnci ti'.!,/fí.o Dl!
ra os veat2bulSIC$ mais C!J:ir;;entc3 do, nessa P~!..{6, 1:1'~rc~enrl09 paio,

de nossa p<U'te, todo apoio possível, DO sectido da c..v.eC1.l'$Bo de S~L!.

proj ato educacioJl''JJ..

Por ser vcrdad~1, firmo a pre:::eDte.

·Catal8'.o, 31 de março de 1987

;g-;f{«, /1 :to,??, ,<-
~OJ;O llETTO DE.C)í;;'~S} •.

J?rp-sJ.dcnte do DlXctorl.O :r,."J.unc:lp(;'.l

do PMDB

D ( r; L 1\ R li I; Ã Q

Declaro, p·~rll Da f!n~ qve se I'i-".'ftl'" n,",;;,:,"~5ri.U~" q'JC o· C(';IRl) (OIJ

t:ACIDNAI. PAULO I R(IRr., Cl:;~;)i;Jl)ltJc~~,~"t,~ ~le an:;1<10 do 1'-' o :;0 'jr,,,-.. ,, , l1"do

iniciatJo SU!lS .:ltivldad&s ngst.:l cidm~e. C" 'i'arço d;:: l~"fj}, te .... (lfo;;t.:ldo ri
l"l1"nL~!i s"rVJ.ç05 ;. ce'~,--,n.i":dtJc! ~~twtJ",,~il d., t~r:" ,} r<=l~l~o, ;,~r,;)'J':'::' do

UI'l altt2 pildrill;> de "n:>lrlO, que ~"m ~'u',"itnl.tild" .:la:; n!l':>:'on 01',"->1:; U':I,3 •

exc"lontl~ roro,a.yào e C.:ll'''citdl;ã~ [Df,) fJ,; ·"",~,tibul.:ll"::; m'H'ô: 1'~I'JI:f1I.(l" d,,'

flO~SO pfl[~. ';'!'1rüc'Jndo. W:HS. de W)"'>,} [l'Hte, tl,,,Jo dprJil} pn:;t,í"ül, n'l ~,ün

t1 do 03 ~)(f'CUr;";1) de ~cw l'rL'jt:'ta ~o.Jt_,·c "Jn;il.

flor $e!' vcrdode. firme ;) pr(!~("t~.
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D r c L A R ... ç Ã o

lniciílda s ... as {jtjl/io;1,',fo:; '-l'"SI.~ CidJd,~, r."~ ,'",rO,o de l'JIL1, t.O'lI j.'r~sttldo r!;

':'Cl/~nf.e~ :.,,,;:viç'os n 1;(j'11U',id"·1<: e~lt!dilntil de tOLi" i3 r(>')i~ol '3tfilv~S dI!

t'"' .. lto (Jadr;;w de l1I"~'HO, q"-"" t .. ", pC',;~·lbillt"do ;"05 rot'~!<O$ IIh,"o::: tJP'1I '

()~cri~nto (or";11I;<;O r> c?:·"o:i~.;!;;;o ;;~rll oe \"c:stii:'\olôrc~ 'l'ais ;lx,g'>nti!$ d"

dI! n0350 r:Jl,i:., !P"lrcc:~":Io, pois, dR noSS" part .. , todo ilPOJO ~t,~!I.. t·J. no

'j.··~'Vi~'Ilca F~a("l(J:lVü ào 13r..:1:;11

&.::ludu or: QOJ,j,';

i J r8lcltura frlutHC11:>(J,~ de Gololóo

1.f.'i nf' 486, de 2G de junho de 1987

Hntido da CJCE.'cução dt ~f".1 otojl1l.<1 ed.'.::acl'Jl'lül. E-ecl.:u':l de Utlliür:!Jf.;O T'Úb1ic::. o Cl!nt.rO

PClr :lU' vcrdi"lc, fir,:,~... Pl""!d".. t... r:,lt1C'l<:::i::I[l.:l1. r~lu1o Freire, àcnta ciC::l-

Cf\C10:J(.!- PI\ULC' rRflJ'l(, ,."l<lbdoc';["\'l1to j~ I1n:sino do 1~ fi 2'" Qf.,US. ~I1PCC'

inicj,,,jo su"~" .,ti\lid?dü~ "ost<l l::idilde, Clr. r'erl;-f' ce 1!J93. l<.!l'/l flrc~l·!HIO r~

levilntc.,,- c.crv\çO!l à I:'l"'u',id.;toc e5t~cal"til d~ ludil il I"I.''Jli;a, "tr"\I~';. t.l~,

fI~~elcntQ rO:'''ilÇ~O (' c.l!'Lll:;it.:;ç:.:io NIPJ ('S 1.'(f~tih·I:"r,-·~, na.is ~·'9~"lc~

d c 110:'~O ., ..!s, !jIcrl'cl",d,-" pai ". de nl':;';'! p<lr t<:" l",J(.. "P<'ld p("1sr.: "1:'1, 1.(.

rat •.d;l", 06 do .llHiJ de 1007

õe~ ,

A C2.a::J.nl r·;!micipol de C~tn'!.n.oJ Estado de Goiás, 1

deçretou E'" eu, Fl":'eí"cito r:Ullicipal, ~.t:..."1ciono n secuinte Li;'i:

ArL 1':1 - rico. ror cstn L~i dt!clGT:1do de lTti1iJ;;..

cc l'Ública o Cn.ntro Educrd::ion:11 l'nulo rreiTlÕ'r desta cid·.de~

J.rt. 2<;; _ 3':51.e. Lei entn::u'.:i cu: VlC';;- na d;;;t~ de !"ua

]987.

Gonf':TC GUL! O e'ric;in.-;.l V\'\·r~I'...lO à!.'= fis. 91 do livra r.,0 12 àe nctis

trt'; de 1.E"ir..

?6 cc junho de 1987

BrasHia. 27 de abril de 1989
Exm" Sr. Deputado
Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Solicito a V. Ex' o desarquivamento do Projeto de

Lei n' 714. de 1988, nos termos do art. 2', da Resolução
n' 6. de 4 de abril de 1989,

Agradecendo as providências que V. Ex" determinar
à respeito. aproveito a oportunidade para reiterar nos
sos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente. Vladimir Palmeira.

Errata
(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.

Presidente - Art. 2' da Resolução n' 6/89)

Na Ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI
n' 906, de 1988

(Do Sr. César Cals Neto)

Dispõe sobre a produção, comercialização, utili
zação e fiscalização de produtos de c1orofluorcar·
bono halogenados (CFC ll, 12, 113, 114 e 115 e
Halon 1211, 1301 e 2402) e dá outras providências,
nos termos do Protocolo de Montreal.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de De
senvolvimento Urbano e de Economia, Indústria
e Comércio).

Leia-se:

PROJETO DE LEI
n' 906, de 1988

(Do Sr. César Cals Neto)

Dispõe sobre a produção, comercialização, utili
.ação e fiscalização de produtos de c1orofuorcar·
bono halogenados '(CFC lI, 12, 113, 114 e 115 e
Halon 1211, 1301 e 2402) e dá outras providências,
nos termos do Protocolo de Montreal.

(Às Comissões de Constituição c Justiça e Reda
ção; de Economia, Indústria e Comércio; de Defe
sa do Consumidor e do Meio Ambiente)

o Congresso Nacional decreta:
Art. l' A produçáo. a comercializaçáo. a ntilização

e a fiscalização de produtos gasosos constituídos à base
de clorotluorcarbono totalmente halogenados (CFC).
obedecerão às disposiçães desta lei, sem prejuízo da
observância das normas estabelecidas pela Lei n" 6.938.
de 31 de agosto de 1981.

Art. 2" Aos órgãos e entidades que integram o Sis
tema Nacional do Meio Ambiente incumbe a execução
da política de'produção contra os efeitos adversos resul
tantes do uso de produtos gasosos halogenados. inclu
sive quanto à camada de ozônio da atmosfera.

Parágrafo único. Os Estados e Municípios poderão.
nas respectivas ;ireas de competência, adotar normas
supletivas e complementares sobre proteção à camada
de ozônio da atmosfera, observadas, em cada jurisdi
ção. as normas federais c estaduais.

Art. 3" O Poder Executivo adotará, na regulamen
tação desta Lei. dentre outros. os seguintes programas:

I -limitação até I997 da produção e comercialização
de clorofluorcarl1ono totalmente halogenadas (CFC 11.
12. 1I3. 11.4 e 115), em todas as suas formas e empregos,
ao nível de 300 (trezentos) gramas por habitante/ano.

Ir - a partir de 1998, a produção e o consumo de
CfC serão limitados na forma abaixo:

a) no quadriênio 1998 a 2001, na média correspon
dente aos níveis atingidos nos anos de 1995, 1996 e
l'i97;

b) no quadriênio, de 2002 a 2005, com redução de
20% (vinte por cento) sobre o nível atingido conforme
o inciso lI, letra a;

c) a partir de 2006. com redução de 30% (trinta por
cento) sobre o nível atingido conforme o inciso 11. letra
b, ou seja, 50% (cinqüenta por cento) sobre o nível
atingido, conforme o inciso lI. letra a;

IH - salvaguarda sobre produção e comercialização
de produtos halogenados a serem aplicados no período
de execução QO programa a que se refere este artigo.
considerada a disponibilidade de gases substitutivos de

menor ou nulo efeito danoso a camada de ozànio da
atmosfera; e

IV - estímulo à substituição de equipamentos, de
processos técnicos e de matérias-primas utilizadas na
fabricação de produtos clorofluorcarbono totalmente
halogenados (CFC. 11, 12. 113. 114 e 115).

Art. 4" As associações. legalmente constituídas
com a finalidade de atuarem em benefício da prescr
vaç,jo ambiental. poderão encaminhar sugestões aos ór-

. gãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do
Meio Ambiente. objetivando a proteção da camada de
ozônio da atmosfera contra danos causados por produ
tos propelentes gasosos.

Art. 5' Fica proibido. em todo o território nacional,
a utilização como gás propelentc de produtos apresen
tados em aerosol, dos clorofluorcarbonos comercial
mente conhecidos como CFC 11. 12 e 114.

§ l' Somente será permitida a 'utilização de cloro
tluorcarbono como propelente, em produtos de uso im
prescindível. e desde que não exista substituto. cuja
aprovação serã feita pelo órgão federal compctcnte
quanto a sua real utilidade.

§ 2' As indústrias que utilizem em seus produtos
gás CFC como propelente para aerosol terão o prazo
de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação
desta lei, para a substituição por propelentes alterna
tivos.

Art. 6' O Poder Executivo regulametará esta lei.
no prazo de 90 (noventa). dias contados de sua publi
cação.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 8' Revogam-se as disposições em Contrário.

Justificação

O presente projeto objetiva a implementação, a nível
do Brasil, dos termos definidos no Protocolo de M\,n
treal sobre as substâncias que afetam a camada de ozô
nio, tudo de acordo com a reunião promovida pela
ONU - Organização das Nações Unidas - por meio
da UNEP - "United Nations Environment Program
me" realizada em Montreal (Canadá), cujo protocolo
foi assinado em 16 de setembro de 1987, conforme docu
mento em anexo.



Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

1Jnit~~ N:aticos [nvhonoent PrC~ta=e

HOt,"TREAL PROTOCOL on

SUBSTANCES Ta~T DtP.LETE THE OZONE L~YER

FINAL J..CT

1987

r~ACT

Sábado 10 6343

tJla:r

I. tbe Conference o~ Plenipotentiaries 00 the Protocol on Chlorofluorocarbons
to the Vienna Convention fo~ the Protection of the Ozone Layer vas convened by
the Executive Director of the United Nations Environ~ent Progra~e (U~[P)

pursuant to decision 13/18"adopted by the Coverning Council of UNEP on 23 M:ay
J98~

2. The Conference ~et at the Beadquarters of the International Civil Aviation
Organization. Montreal, vith the kind support of the Covernment of Canada. froc
14 to 16 Sept~ber 1987.

3. All States vere invited to participate in the Conference. The following
State. accepted the invitation and participated in the Conference:

Algeria, Argentina, Australia, Austria. Belgium, Brazil. Burkina Faso,
.yelorussian Soviet Socialist Republic. Canada. Chile. China. Colo~bia.

Congo. Costa Rica, Czechoslovakia. Den~ark, Demoeratie Ye~en. Egypt.
Finland, France. Cermany. Federal Republie of, Chana, Creeee. Indone~ia,

Israel, Italy, Japan. Kenya. lorea, Rep~blic of, Luxembourg, Malaysia,
Haurit ius, tlexico. Moroceo, Nether lands. Nev Zea land. Niger ia. :;oTway.,
r.nama, Peru, Philippines. Portugal, Senegal. Spain. Sveden, S~it%erland,

nai land", "Togo. Tunisia, Uganda. Ukrainian Sovie: Socia list Repub lic.
Union of Soviet Socialist Republics. United Kingdom of Creat Eritain :and
Northcrn lreland. United States of America, Venezuela.

4. The Iuropean Economic Community also participated.

5. Observers from the folloving States attended the proceedings of the
Conference:

Dominican Republic. Ecuador. Hungary. India. Ku~ait, Poland.

6. Obsrrvers from the fol10ving United Nations bodies, .pecialized agencies.
intergovernaental and non-governmental organizations 41so attended the
Çonference:
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t10rld Heteorological Organ.ization nJHo>. General Agreement 00 Tariffs llnd
'rude (CATT). lnternational Civil Aviation Organization (ICAO) •

. Organizat ion of African Unity (OAU). Cound 1 of the European Communit ies
(eEC). Organization for E~onomic Co-operation and Development (DECD).
Interriational Chamber of Com~erce (ICC)~ Federation of European AerosoI
AS6ociations. EUTopean Chemical Industry Federation. Chemical
Manuraéturers Association.Natural Resources De(ense C'oundl, W'orld
rResources Institute, Environmental Defense Fund, Greenpeace, Friends of
alie Earth, SeattleFoundation (Canada). Ma1JUl1outh International
lHumanitarian Societies Square Projects Inc. (Canada), Watto Laboratories
lnternationaI CCanada), Dr. F.A.HollJÇ!nnay. anci Associates (Canada).
internat ional Organizat ion ofAutomobile Manufacturers, Alliance for
aesponsible CFC Poliey, Air-Conditioning and Refri~eratiori Institute
(USh). Environmental Proteet ion Ageney (USA), Institute for- European
tnvironmenr Poliey, National Fire Protection Association, Dupont Canada.
The Beloff Group (Canada), froduits Chimiques Allied Canada Inc •• United
States Air Force.

Julho de 1989

,. The Conference ~as -formally opened by Dr. Mostafa K. Tolba, the Executive
Director of UNEP. In the course of the inaugural cere~ony, the Conference
beard a \o1elcoI:1ing address by the Honourable Tom I1cMillan, P.C., H.P., 1'linister
of the Environment, on behl?lf of the Coverncent of Canada.

8. Dt. Mostafa K. Tolba served as Secretary-General of the Conference and
l>r. 1\o1ona Rur.tI:lel-Bulska (UNEP) served as, ExecutiveSecretary.

~. The Conference unanimously êlected Ambassador W. Lang (Austria) as its
President.

10. Tbe Con{erenae also elected the following officers:

Vice-Presidents:

Itapporteur:

Ambassador F.. Hawas (Egypt)
Dr. V. Zakharov (Union of Soviet Sócialist Republics)

Mr. C.R. Roque (Phiii~p{nes)

11. The Conference adopted the following agenda:

D. Openingof th~ Conference.

2. Organizationál màtters:

(o) Adoption of the TDle5 nf procedureSi
(1)1 E'lect iOIl ofthe'P-residé'nt i
Cc) Election of Vice-Presidents anti Rapporteur;
(d)-Adoption of the agenda; . . ..
(12) Appointment ~i _..t.he.memb.e.rs of the CredentiaIs COlllcÍttee;
(f) Appoin.t~~d the 'rIe1:Ibers Df the Drafting COlIllllittee;
(,g')Organi:z..hion of .lhe ~or1l. of 1heConfererice. .

3. iConGiõer'aÚon oí the draft- Protocol· to the Vienna Convention for the
~~otection oi the Ozone Lay~r.

8.. !.teport of thé Credentinla Committee •

.$. ~\doption oí thc Protocol to the 'lJienna Convention for t.h~ Proteeí:ion
Df lhe Czone Layer.



.Julho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

6. Ado.ption of the F·inal Act of the Conference'.

7. Signature of final instrull1ents •

Sábado 19 6345

. 8. Closure of the Conference.

12.The Conference adopted as its rules of procedure document UNEP/IG.79/2
propo'ced 'by the secretariat.

13 • .ln confonnity ""ith the rules ofprocedure, the Conference established the
followingCommittees:

Chainnôn:

Ccnef~ Committee:

Chairma'n:

Members:

Ilraft ingCouunit t ee:

Chairman:

ttell1b ers : '

·The President of the Conference

The President of the Conference

The Vice-Presidents ofthe Conference, the
lapporteur and the Chairman of the Drafting Cot:L'":\it·tce

Mr. Jon J. Allen (Canada)

Argentina
Australia
France
Japan
United Kingdom
tJnited States

~rc~entials Co~mittee:

Chairman:. Ambassado.Jose M. Bustani(Brazil)

Members: Finlsnd
Cermany, Federal Republic of
lndonesia
Kenya
Mexico
Norway

4. The main documenta which Get'ved as the basio for the deliberations oC the
,opCerence ""ere:

Seventh Revised Draft Protocoloo (Ch]orofluorocDrbons) (and Other
Ozone Depleting SubstancesJ. UNEP/IC.93/3 and Rev. 1;

Reports of the Ad Hoc Workirig Groupof Legal ando Technic:ll Experts
for the Elabor~tion of a Protocoi on Chiorofluorocarbons to the
~iennaCon~entionfor the Protection of the Ozone Layer (Vienna
Croup). UNEP/WG.151/L.4, UNEP/WG.16712 and UNEP/WG.172/2.

15. I.n -addition, the Conference had before it 'a nUll1bp.r of otherdocuments that
~ere lnsde availab 1e toif by the Secretaria-t of UNEP.
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6. The Conference approved the recommendation of its Credentia1s Committee
ihat the credentials of the representatives of the participating Stntes as
}i~ted in paragraph 3 should be recognized as being in order.

17. On the basis of the deliberations of the Committee of the Whole, the
Conf~rence, on 16 September 1987, adopted the Montreal Protoco1 on Substances
that Dep1ete the Ozone Layer. The Protoco1, which is appended to this Final
Act, will be"open for signature at the Ministry for Externai Affairs of Canada
in Ottawa from
17 Septet:lber 1987 t-o 16 January 1988 "and at the United Nadons Headquarters in"
New York írom 11 January 1988 to 15 September 1988.

18. The Conference also adopted the following reso1utions which are appended
t this Final Act:

1. Besolution on the Montreal Protocolo

2. Resolution on the exchange of technical information.

3. Resolution 00 the reporting of data.

4. Tribute to the Governrnent of Canada.

IN ~~t5S WHEREOF the representatives have signed this Final Act.

J){JNE Clt Hontrea1, this sixteenth day of September one thousand nine h:Jndred and
eighty seven in one original in the Arabic, Chinese, English, FT~nch, Ru~sian

end Spanish langusges, each language version beiog equally authentic. The
original text vil! be depcsited with the Secretary-General of the United
N8t ions.

1. lISOLTJTl'Oft ON TRE MONTREAL PROTOCOL

t'he Conference.

Bayi~ adopted the Montreal Protocol on Substances that Deplete the O:one
wyorr •

NPatíng with appreciation that the Protocol was opened for signature in Montreal
OD 16 Se~tember 1987,

lec&tlir.S the Vieona Convention for the Protection of the Ozone Layer; adopted
On 22 March 1985,

Bearíng io mind the Resolutioo of- lhe Conference of Plenipotentiaries 00 the
Protection of the Ozone Layer adopted on the same day which urged in the sixth
operative paragraph "a11 States and regional economic iotegrLltion organiz.:J
tions, pending entry into force of a protocol, to control their emissions of
crcs, iotM alia 10 aerosols, by any means st their disposal, including
controls 00 production or use, to the maximum extent practicable",

1. CalMuoon alI States and regional economic integration organizations that
have not yet done S~ to implement the sixth paragraph, bearing in mind the
special situation of·the developing countries;
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2. Appeals toal! States t~· become Pa'rties to the Vienna Convention for the
Protcction of,the Ozone Layer;

3. ~ alI States and regiona. 1. e.:onomic. inte~ration organizar. io~s I

incluãing those that have not partlclpated ln thl.s Conference" to Slg:1 and
become Parties to the MontrealProtocol 00 Substances that Deplete the Ozone
tOayer;

'4. Re$~sts the Execut iveDirector, of theUnitedNat ions Environ;:\en~ .
Prógrãnm;e1o forward this Resolution to the SecTe~ary General of the Umted
Nations and to circulate it to 811 States and reg'lonal economic Jnteg~ation

organizations.

2.~ESOLUTI.0N'0;4' TRE EXCRANGE OF TECijNICAL INFORHATION

ibe CoDference,

~avrng adopted the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
ll.ayer,

1<.ea,l'izing the it!lportance of reducing as quickly as possible the eoissions of
thêse substances,

Recet;nizing the need for an.early exchange of information 00 technologies and
Gtr.ategies to achieve this.

1.· ReBtests the Executive'Director of the United Natioos Environcent
'Prográmce (UNEP), pending the first meeting of the Parties, to cóke appropriate
, ~rrange!llents to 'facilitate the exchange of informatioo on.technology, re:er:.-ed

tO' in' Articies9 and 10 of the Protocol; , '

2. Af!,n!als to lnterested States and. regional' e.conot:iic btegration
organizations to sponsor, at the earliest opportunity,. in cooperatior. ',oIith
VNEP, a workshop ~ithtqe aie of:

'(,á) exchanging'information on technologies and adcinistrative strategies
for reduéing 'ccissions of the, substauceslisted in Annex Ato the
Protóc:ol and for "qeveloping alteroatives, , taking into account
paragraph 2:of Annex 11 to theVienna Conveniioo for the Protectioq
of the Ozone Layer; and

(.b1 identifying areas io ~hich further research and technical
development are required,

3. U~~ alI interested parties to participate ·io and contribute to such a
'workshop and to make expedit ious use of the information so gained in order to
reduc:e the elllissions of those substances ó,nd to develop alternativés~

3. aEsoLorrOK ON REPORTING OF DATA

'lbeConfereoce,

lríav,itlg'ad0f!ted tbe Montreal ProtocoI OD Substanc:es t~at'Deplete the Ozone
Liyer,
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fonVinced that tbe timely reporting of complete and accurate data on the
. productioD and consumption of cç:lO.trolled lIubstances is critical to the
effective·and efficient implementation of tbis Protocol,

1. Caf1s upoo alI Signatories to take, expeditiously, ali steps necessary to
acquir~ data and report 00 the productioo, import and export of controlled
substances in a complete and timely fashioo in áccordance vith Article 7 of the
Protocol and taking into account paragraph 1 of·Article 4 of the Vienna
Convention for the Protection of the Ozone Layer;

2. Iq!1tes Signatories to consult vith other Signatories, and to seek advice
and asslstance from the United Nations Environcent Progracce (UNE?) ·sne other
rclevant international organizations, as necessary, in designing and
implementing data repor~ing sy,steos;

3. Ca!!s u~on the E~ecutive Director of UNEP to convene, vithin six oonths of
the adoption of this Resolution, a meeting of governoental experts vith the
essistance of experts from r~levant international organizations to make
recommendations for the harmonizatlon of data on production, ioports and
exports to ensure cons~steocy aod comparability of data 00 cootrolled
substances.

4 • TR.IBUT~ ~tHE GOVERNMENT OF CANADA

lhe CQ.l'fterence.

Hav}rtg met in Montreal from 14 to 16 September 1987 at the gracious invitation
of the Govemment of eanada,

Con~nced that the efforts made by the Covemment of Canada and by toe civic
auUlôrities of Montreal in providing faeilities, premises and other resources
~ontTibuted significantly to the smooth conduct of its proc~edings,

Deeply appreciative of the courtesy and hospitality extended by the Covernment
01 Canada and the City of Montreal to the members of the delegations, óbservers
and the secretariat attending the Conferente,

Ex~pesses its sincere gratitude to tbe Covemment of Canada, to the suthorities
oi Montreal and, through theo, to the Canadian people and in particular to the
population of·Montreal for the cordial velcome vhich they accorded to the
Conference and to those associated vith its vork and for their contribution to
the success Df the Conferente.

MONTREAL PROTOCQt o,N' SUBSTANCE~, THAT DEPLETE ,tfKE OZONE LAYER

lhe Partiell to this Protocol,

~ Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone
Layer, -

Hir)dful of their obligàtion under that Conventionto take appropriate
measutes to protect human health and the environment against adverse effects
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resulting or likely toresult from human activities which modify·or arelikely
to ~odify the ozone layer,

Reccnnidng that world-wide emissions of certa'in substances can
significantly deplete and othervise modify theozone 1ay·er in a manner that is
likely to resu1t in adverie effects on human health and the environment.

Con'Scious of the potentialclimatic effects of et::issions of these
!Subi; t a'7:c es,

~re that measures taken to protect the ozone 1ayer.frot:l dcpletion should
be ba ed on relevant scientificknowiedge, taking into account technical and
economic·considerations, .

De~~tmined to protect the ozone 1ayer by taking precautionary measures to
control equitably total global emissions ofsubstances that deplete it, ",oith
the ultimate objective of their eliminatioQ on the basis of developoents ln
Gcientific kno... ledge, taking into account techniea1 and economic
eonsiderations •

. Ackn~ledging that special prOV1Sl.On is required to meetthe needs of
dcveloping countries for these substances,

Noy.ing the precautionary measuiesfor controlling emissions of certain
chlorbfluorocarbons that have a1ready been taken at national and regional
leveIs,

Con-sj'8ering the illlPortance Df prot:lotíng international co-operativn in the'
research' and development of science and technology relating to the control and
reduction of €missions of substances 'that depletethe ozone layer. bearing ln
1l1ind in particular the needs of developing countries.,

lAVE ~EED AS rOLLOWS:

ARTICLE X~DtFINITIONS

. For the purposea ofthis Protocol:

-.ll-ó Ct,Convention" lIle1insthe_ViennaConventionfor lhe Ptotectiôn of theO:zone
t,ayerísdopted oe22 Harch·1985.

, 2 •. -'~Part ies" meaes, cun leu t·he text otlierviseindicat es, Part ies tothis
l'rotocol.

S,"Secretaríat" meana thesecre~ariat of the Convention.·

.4. "Controlled substance" means asubstance listed in Annex A to this
ProtocoI .whether existing alone or in amixture. It excludes. ho...ever, any
su.ch sub~tance or.mixture which is in a manufactured_product other than a
eontainerused fo~ the transportation OI' storage of the substance listed.
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5. "Production""means the amount Df controlled substances produced m1nus the
zmount destroyed by technologies to be approved by the Parties.

6. "Consumption~means production pl~s impor~s minus exports of controlled
tubstanc"es.

7. "Calculated leveIs" of productfon, imports, exports and consumption t;leans
àels detennined in accordance with Article 3:

8. "Industrial rationalization" means the tran~fer of alI OI' a portion Df the
calculated leveI of production of ODe Party to another, for the purpose of
achieving economic efficiencies OI' responding to anticipated shortfalls in
6upply as a Tesult Df plant closures.

ARTICLE 2; éóNTROL· MF.ASURES

I. Each Party ahalI ensure that for the tvelve-month period commeneing on the
fir't,d~y of the seventh month following lhe date Df the entry into force Df
thie Pr~tocol~ and in each twelve-month period th~reafter, ite calculated leveI
of consumption of the controlled substances in Croup I Df Ann~x A does not
exceed its calculated leveI Df eonsumption in 1986. By the end Df the sn~e

period, each Party producing one OI' more Df these $ubstances shall ensure that
its calculated leveI of produetion of the 'ubs~nces does not exceed its
calculated leveI of production in 1986, except thDC such leveI may have
increased by no tl\ore than ten percent based on t!Je 1986 leveI. Such increase
.6hall be pennitted only .so as to satisfy the basic dOl:lestie nr'eds of the
Pareies operating"under Artiele 5 and for the purposes of industrial
rationalization between Parties.

2. Eaeh"Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on the
first day Df the thirty-seventh month follo~ing the date of the entry into
force of this Protocol, and in each twelve conth period thereüfter, its
calculated leveI of consumption of the controlled substances listed ir. Graup 11
of Annex A does not exceed its calculated leveI. of copsumption in 1986. Each
Party producing one OI' more of these subsiances ~halI ensure that its
cáltulated leveI of production of the substances does not execed its calculated
leveI of production in 1985, except that such lev~l may have increased by no
more than ten per cent based on the 1986 leveI. 5ueh increase shall be
permitted only so as to satisfy the basie do~estic needs of the Parties
operating under Article 5 and for the purposes of industrial rationalization
between Parties. The mechanisms for implem~ntir.g these measures shall be
decided by the Parties at their first meeting following the first scientific
review.

3"." Each Party shall ensure that f.or the per.iod 1 Jul)' 1993 to 30 June 1994
and in each twelve-month period ther~after, its c~lculated levei of consumption
of the controlled substances in.Group I of Annex A does not exceed. annually,
eighty per cent of its calculat~d leveI of consu~ption in 1986. Each Parcy
producing one or more of these substances shall, for the sa~e periods, ensure
tbat its calculated leveI of production of the substances does not exceed,
ll.nnually, eighty per cent of its calculated leve: of. production in 19B6.
Bowever, in order to satisfy the basic domestic nreds of the Parties operating
under Article 5 and for the purposes of industriJl rationalization between
Parties, its calculated leveI of production roay ~xceed that limit by up to ten
per cent of its calculated leveI of·produetion i~ 1986.
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4. Each Party shall ensure~that for the perio~l July 1998 to 30 June 1999,
and in each twelve-month period thereafter, its ':31 cu lated levei of consutlption
of the controlÍed substances in Group I of Annex.A does not exceed, snnually,
fifty per cent of its calculated leveI of consur":t'ion in 1986. Each Pãrty
producing (lneor mareof these substance's shall, for the sat:le periods, ensure
that its calculated leveI of produetion of the ~~~stances àoes not exceed,
annually. fifty per cept of its caleulated level ~,f production in 1986.
However. in order to sat isfy the basicdot:lest·ic ::t'eds o( the P~rt ies operat ing
under Art.icle 5 ando for the purposes of .industri.11 rationalization between
Partic'S, its calculated level·of production ma)" i:tceed that·lifllit by up ~o
fifteen per eent of its' calculated leveI of _proc:;~tion in 1986. ;rhis
psugraph ,;,i11 apply unless..... the Partieo decide otherwiGe ot, o lIleeting by II

tvo-thirds Dajority of Parties presentand votlng. represe~ti.ng at lesst
tvo-thirdo of the total calcuiated ll'vel of consumption of tbcse substancea of
the Partico~ Thi~ d~cision shall be considered Bnd ~ade in the light of the
assessmento referred to in Article 6.

50 Any Party ""hose calculeted leveI of.production in l~86 of the controlled
oubstances in Group I of Annex A ""as less than t""enty-five kilotonnes may. for
the pur~oses'of industrial rationalization. transfer to or receive froe any
other Perty, production in excess of the limíts 8et out in paragraphs I. 3 and
4 provided that the total cot:l~ined calculated leveis of production of the
Partiesconcerned.does Dot exceed th~ produetion limits set out in this
Article. Ariy transfer ,of 5uch production shall be notified to the seeretariat.
no later than the. time of the transfere

~. Any Party not operating under Article S, that has facilities for the
production of controIled substances unde~ construetion, or contracted for,
prior to 16 September 19·87, and prov'ided for in national legislat'ion prior to
1 January 1987, may add the production froe 5uch facilities to its 1986
producd.on of suchsubstances for the purposes cf de~crmining its calcu lated
le~el of.production for 1986, provided thatsueh facilities a~e completed by
31 December 1990 and that such'production does not raise that Party's annual
ealculated levei of eonsumption of thecóntrolled substances aboveO.5
kilograms per ca~ita.

'70 Any transfer of production pursuant t9 'paragrapb 5 or ani additionof
production~urstiant to paragraph6. shall be notiíied ~o the secretariat, no
later than the time of the transfer. or ·addition •.

8. (.ai Any Part ie's yhich ·are Member States ofa regional economic
integration brganization as d~fined .i~ Articlel(6) of the
Conventionmay agreethat the"y shall jointly fulfil their
oblilations respecting consumptionunder thi$ .Article providedlhat
'their totalcombined ca lculated '.leveI 'ofconsumpt-i6n doesnot exceed
th~ lev~lsrequiredby tbisArticle.

(b).The Parties to any.5uch agreement 'shall infcirmthe secretariat 'of
theterms of theagreement before the dateof lhe -redui:tion :in
consumpt·iotl""ith ybich" the .agreement .. isconcerned.•

.(c1 Such':agr,eemimt ""Hlbecot:le,operativeonly if .al1'.Met!lbeI>Stat~sof

the' regional e'conomie integrationorganiiadon:and·.t-he.org3nhat ion'
.eonceméd,are. p'arties to the ·Pro'toeol'andhave:.'notified.:the· '
lSecretariat oEt.heir· llIanner' of implementation.'
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c.) !as~d on the aIC~ls~ents ~ade purluant to Article 6, th~ P~rties may
clee ide wbethef':

(1) adjus~~ents to the o:one depleting potentials specified in
Annex A should be made and, if so, wbat the adjust~ents should
hei and

(ii) ,furtber adjustments and reductions of production or consu~ption

of the controlled substances from 1986 leveIs should be
undertaken ando if 50, vhat the scope, amount and timing of any
such adjustments and reductions should be.

Julho de 1989

(b)

10. (;()

Proposals for such adjustments shall be communicated to the P~rties

by lhe secretariat at least six months before the meeting of the
'arties Bt which they are proposed for adoption;

In taking such decisions, the Parties shall make every effert to
reach agreem~nt by consensus. If alI efforts at consensus have becn
exhausted, and no agreement .reached, such decisions shall, as a last
resort, be adopted by a t~o-thirds majority' vote of the Parties
present and vot ing represent ing at least fifty per cent ef the tot a 1
eonsumption of the control~ed substances of the Parties.

The dec:isions, ~hich shall·be binding on a11 Parties, shall forth ...·ith
becommunicated to the Parties by the Depositary. Unless otherwise
provided in the decisions, they shall enter into force on the expiry
of six months from the date of the circulation of the communication
by the Depositary.

Based on the assessments made pursuant to Article 6 of this Protocol
~nd in acéordance ~ith the procedure set out in Article 9 of lhe
Convention, the Parties ma) decide:

(O' vhether any substances, and if 50 which, should be accled to or
removed írom any annex to this Pr~tocoli and

(ii) the mechanism, scope and timing of the control measures',that
~hould apply to those substances;

(~) Any such decision shall become effective, provided that it has been
-accepted by ~ two-thirds majority vote of the Parties present and
voting.

11. Not~ithstanding the provlslons contained in this Article, Paities cay t~ke

1I1ore st'ringent measures than those -required by this Article.

ARTICLE 3;- ~LCULATION OF co~1t~ LEVELS

For the purposes of Article~ 2 and 5, each Partyshall, for ea~h Croup of
lbstance.'in Annex A, determine it. calculated leveIs of:

(_1 production hy:

(i) multiplying it8 annual producticn of each controlled .ubstance
by the ozcne depieting potential specified in respect cf it in
Annex Ai and

(ii) adding together, for e~ch such Croup, the resulting figuresi
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(.i5):, . impo'Cts-'and exporfs ~. respect'iveiy , by to llowing,mút'at is Ulutandis,
.tbe- procedure. seto, oút io':subp.aragraph (a)'; and

(,.é)eonsumptionby·add.ing together its c,alculated leveIs' of· production
and imports and .subt ract ing ~tsealculated levei- of 'exports' as
etetertnine~. in.accordance with subparagraphs (a) and (b). However,
beginning 00 1. January .1993 ,anyexport of .conttolled substances to
non-Parties shall.not be subtractedin calculating the consutlption
'levei Df' the exporting. Party •.

ARTICLE 4: C.9lft"X"DL DF TRADE WITH N{)N:,.pARTlES

I. Within one year of the entry, into force of this Protocol, each Party shall'
pan the 'import ofcontrolled substances from any. Statenot' part)' to thiS
Protoco1.

2 •. 'Beginning onl January '19.93, noParty, operating under paragraph 1 of
A~ticle 5 may exportany controlled substance toany State not party to this"
Prl)toco 1.

3. Withi~ three years of the dateof lhe .entry intó force of thisProtocol,
the Parties shall, follo\o'ing the pro!=edures in Article 10 of· the Convention,
elaboratein an annex a list of prodl,Jcts containing controlledsubstances.
Partiesthat havenot objected to th'e annex in accordance with those proc:edures
~h~ll ban, within one year of th~·annex having becooe eff~~tive~ ihe import of
those products'f~om any State notparty tq this Protocolo

4. Within five years of the entry into force of tbis Protocol, the P~rties

s'hall determine the feasibility of banning or restricting, froe States not
party to this Protocel, theimpo~t of products produced with. but not
eontaining, controlled substànces.· If dete.nnined feasible, theParties shall,
fol1owing the procedures in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex
a list ,of such products. Parties that have not objected to it i~ accordance
uith those procedures shall ban or restdct ,within one year of the annex
baving become effective. the importÇ)f those products hom any State not party.
to thi~ Protocol.·

--....\.-oP' . {

~. Eoch Party shal1 discourage the export, to ony State Dot party to this
Prolocol, .of technology fo'rproducing and for utiUiing controlled Gubstances.

. . .

~. Eaeh Party Ghal1 refrain from providing newsubsidies. oid. credits~
guarantees or insurance programmes for the export to States not part)' to tbis
Protocol of produ~is,equipment. plants or technology th*t ·yould facilitate the
production af controlled. substancesi

"

"I. lPllragraphs 5and_6 shall Dol apply to products, equipment, plants or
tecbnology that improve the containlrient. recovery, recyclin'g or destruction of
controlled substances, promotethe d~velopment of alternative"substances, or,
otherwlse contribute to ·the 'reduction of emiss ions of cC?~.trolled ·substances.·

8. Notyithstandin~ tF~ provisions of this Article, imports referred to in
paragraphs 1, 3 and 4 may be permitted from any State not party to this
ProtocoI if that State is determined, bya tileeting of the Parties, to be in
full compliance with Arr;icle 2 and this Article" anci-hassubmitted data to that
~ffect as'specified in Article 7~
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ARTICLE 5: $P~~AL SITUATION or DEVELOPÚ<~ COUNTRIES

Julho de 1989

1. Any P~rty that is a developing country and ~hose annual calculated leveI of
consumptian af the cantrolled substances is less than 0.3 kilograms per capita

:on the ~ate of the entry into force of the Protacol for it, ar any tice
thereafter ~ithin ten years of the date of entry into force of the Protocol
shall, in order to meet its basic ~omestic needs, be entitled to delay its
complia~ce ~ith the control measures set out in paragraphs I to 4 af Articlc 2
by ten years after that specified in those paragraphs. However, such Party
shall not exeeed an annual ealeulated 'level of consur:1ption af 0.3 kilo'gréit1s per
capita. Any such, Party shall be entitled to use either the average of its
annual ealcuIated leveI af consumption for-the period 1995 to 1997 incl~sive or
a calculated 'ievel of consumption of 0.3 kiIograms per capita, whichever is the
lover,'as the basis for its cot1pliance with the control measures.

2. The Parties undertake to facilitate aeeess to environmental1y safe
alternative substanees and technology for Parties that are deve10ping countries
Bnd assist them to make expeditious use of such alternatives.

3. The Parties undertake to faeilitate bilaterally or multilaterally the
provision of subsidies, aid, credits, guarantees or insuranee progr~~oes to
Parties that are developing countries for the use of aIternative technology and
for 5ub'stitute products.

ARTICLE 6: AS~.u~ENT AND ItEVIEW OF' CON1JtPt KEASURES

Beginning in 1990. and at lesst every four yearl thereafter, the Parties
helI &.ae$s.the.c~Dtrolmeasures provided for in Article 200 the basia of
vaiIable scientific. environmental, technical snd cconomie information. At
esst one year before each assessment, the Parties shall convene appropriate
,anela of experts qualified' in the fields mentioned and deternine the
:omposition and terms af reference of any such panels. Within one year of
,eing convened. the peneIs viII report their cODclu5ions, througb the
lecretariat, to the Parties. '

ARTICLE 7: Jl~T1NG or DATA

l. E8th Party shall provide to the secretariat, within three months of
llecoming a Party, statistical data on it5 produetion, imports and' exports of
each of the controlled substanees for the year 1986, or the best po~sible

estimates of 5uch data 'Where actual data are DOt available.

2. Each Party sha1! provide sbatistical d~ta to the secretariat on its
annual production (with separate data on amounts destroyed by technologies to
bc approved by the Parties), imports, and exports to Parties and non-Parties,
respectively, of such substanees for the year during 'Which it becomes a Party
and for each year thereafter. It shaII forward the data no later than nine
~onths after the end of the year to which the .dita relate.

ARTICLE 8 :N'ÓN-COMPLIANCE

The Parties, at their first meeting, shall consider and approve
protedures and institutional meehanisms for dete~ining non-cocpliance ~ith the
provisions of this'Protacol and for treatment of'Parties found to be in
non-comp liane E'.
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ARTlCLE, 9: RESEARCH .D[VEJ,(()2MtNT t 'PUBLIC AWARENESS
AND EXCHJ..NCE! ~F INFoRMÀYIoN

no lhe PartiesGhall co-operate. consistent vith their natiónal laws,
regulaÚons andpractices· andtaldng into'account in particular theneeds of
developing countrie.s. in ptomoting, directlyor through cOll)petent intern03tional
bodieo, research. developlllent and exchange of infonnation cin:

best technologies for impro:ving .the containment. :recovery. recycling
or dest.tUc:tion of controUe,d substances or ot.hervhereducing their
~i36ions;

possible 'alternatives to cOJltrolled .substancesJ to ,products .
c:ontaining such substanc'es.and to products 1llanufactured ",ith thellli
anei

costs and benefits ~f relevant~ontrol strat~gies.

2. The
bodies.
effects
deplete

Parties. individually, jo'intly,or th.rough cOlllpetent international
shall co-operate in promotingpublic awareness of' theenvironmental
of the emissions Df controlled substances 'and othersubstances th03t
the o'zone layer.

3. ~ithin two years of the entry intoforce of 'this Protocol and every two
)'ears thereafter. each ,Party ,shaIl s.l.!bmit to the secretariata.sl,uIImary of the
sctivities it has conducted pursuant to this Article.

, .

All.'IlCLE 10: T'É.a!WICAL ASSISTANCE

1•.The Parties shall, 'in lhe context of the pr,ovisions' of Article 4 of the
Convention, and taking into àccount in particular' the needs of developin~

c~untries, co-operate in promoting technical assistance to fàcilitate
participation in and implementationofthis Protocolo

2. Any Party Or~ignat~ry to thisProtocol 1031 submit a' request to the
Gecretaria~ for technical àssista~ce for the purpo~es bf implementing or
participating in the Protó~ol. .

3. The Parties, at thei~ first meeting; shall begin deliberations on the ~eabs

of fulfilling Lhe obligations set outin Article9, and paragraphs 1 and 2 of
this Article, including the preparatión,cf workp13ns. Suc~"'o,rkplans shúll P2)'

Gpecial att~nti6h'to the needs and circumstantes of the developing countries.
State~ and regional economic integration organizations no't party to the
Protocol should. be encouraged to\ par;icipate iri aetivid,e.s.specified' in s,-:!ch
~orkplans. '

ARTICLE.ll: ~ETINGS OF IRE PARTIES

I!! 'lhe Parties shall hold meetingsDt regular intervals. The secretariat
õhall convene the· first neeting f?f the. Partiu noL lpter than one year after
lhe date of the ent r)' into force of th'is Protpcol and in conjunct ion with a
meetingof the Conference of lhe Parties to the Convention. if a 1lleetint of the
lotter, is 'ocheduledvithin thát periodo
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"

2. Subsequent ordinary meetings of tbe Partiea .hall be heId. untess the
Par~ies otherwise decide, in conjunction with meetings of the Conferenee of the
Parties to the Convention. Extraordinary meetings of the Parties shaII be heId
at such other times as may be ~eeoed necessary by a meeting of the Parties, ar
at the written request of any Party, provided that, within six months of such a
request being communicated to them by the secretariat. it i5 supported by at
)east one third of tbe Parties.

"
3. The Parties, at their first meeting. sball:

(~l adopt by consensus rules of proced~re for their meetings;

(b) adopt by consensus the financiaI rules referred to in paragraph 2 of
Artic1e 13;

~) establish the pane!s anG determine the terms cf reference referred to
in Article 6;

(~1 consider and approve the procedures and institutional mechanisms
specified 'in Article 8; and

(e) begin preparation of workplans, pursuan~ to paragraph 3 of Article 10.

The"functions of the meetings of the Parties shall be to:

(a) review the implementation ~f this ProtocoI;

(b) decide on any adjustments or reduct ions referred to in paragraph 9
of J.rticle 2;

(~l decide 00 any addition to, insertion in or removal froe any annex of
substances and 00 reIated control measures in accordance with
paragraph 10 of Article 2;
establish. where neeessary. guidelines or procedures for reportin& of
information as provided for in ArticIe 7 and paragraph 3 of
Art ic le 9;

fé) reviev requests for teehnical assistance submitted pursuant to
paragraph 2 of Article 10;

(~) review reports prepared by the .ecretariat pursuant to aub
paragraph Cc) of Article 12;

(&1 assess. in 8ccordaoce witb Article 6. the control measures provided
for in Article 2;

(~) consider and adopt, as required, proposaIs for amendment of this
ProtocoI or any annex and for any new annex;

(i1 consider and adopt the budget for impIementing this Protocolo and

~) consider and undertake any additionaI action that may be required for
the achievement of the purposes of this'Protocol.

5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atooic
Energy Agency, as well as any State not party to this Protocol, may be
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represent ed at meet ings of thePart ies as observers. Âny body or éfgency,
\1hether national or internàtional" governmental'or non-govermnental, qualified
in fields re1ating to the protection of the ozone layer which has inforoed the
secretariat of its wish to be represented at a meeting of th~'Parties as an
obterv~r may be admitted unless atl~ast bne third of the Partics present
objeet. .Tne adtlission and participation of observers ,shalI be subject to the
rules of. procedure adopted by the Parties •

. ARTICL~ 11.%, SECRETARIAT

For the purposes of this Protocolo lhe secretariat shall:

(.á) arrange for and servi~e meetings of 'the Parties asprovided for, in
Artic1e 11.

receive and make available, upon request by a Party,'data provided
pursuant to Article 7,

preparc'and distribute regularly to th~ Parties reports based on
information recéived pursuani to Articles 7 and 9.

1iotify the PlIrtieo of any' requeot for tgehniclll usiGtance received
purouant to Article 10 00 ao to flleilitote,the provision of oueb
oGoiotanee;

erieourage non-Partieoto lIttend the meetinga of the Parties as
observers and to aet in aecordanee vith the proviaions of this
ProtocoI;

providp., as appropt'iate, the informat íon and requests re!erred to in
Gubparagraphli (c) and (d)' to 6ueh non-party observers ,and

perform such other functions fo'r the aehievement of the purposes of
this ProtocoI ~as ma, be assigried to it by the P~rties.

ARTICLE 13: -r{lTANCIALPROVISIONS

1. ~he funds required for th~ operation of this Protocol, including those for
the functioning of 'the secretatÍat related to thisProtocol, shall be charged
exciusiveIy against contributions from the Parties.

2. 'l'he l'aTt:ies, at 'theiT first meetirig, shall adopt by consensus financiaI
rules for the operation Df this Protocolo

ARTlCLE14: lt~IONSHIP DF !RIS PROTOCOL TOt.RE CONVENTlON

Except as othervlse provided in this Protocol, theprovlsions of the
>nvention reIating to its protocols shall ap~ly tothis Protocolo
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ARTICLE ]61 SICNATURE
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ThiiProtocol shall be open for sign~ture by States and by regional
economic integrationorganizations in Hontreal on 16 Septeeber 1987, in Otta....a
~rom 17 September 1987 to 16 January 1988, and at United Nations Headquarters
lD llew York from 17 January 1988 to 15 September 1988.

ARTJCLE 16: (NTRY INTO FORCE

1. Thil ProtocoI ,ha11 enter into force on 1 January 1989, proviled that at
-least eleven instruments of ratification, acceptance, approval of the Protocol
or accessioD thereto have been deposited by States or regional economic
integration organizations representing at least two-thirds of 1986 estimated
global consumption of the'controlled ~ubstances, and the provisions of
paragraph 1 of Article 17 of the Convention have been fu1filled. In the ev~nt

that these conditions have Dot been fulfilled by that date, th~ Protocol shall
eDter into force on the ninetieth day following the date cri which the
eonditions have been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1. any such instrument deposited by a
regional economic integration ctganization shall DOt be counted as additional
to those deposited by member States of 6uch organization.

3, After the entry ioto'force of thi~ ProtocoI, any State cr regional econo~ic

integration organizarion shall become a Party to it on the ninetieth day
following the date of deposit of its instrument of ratification. acceptance,
~pproval or accession.

ARTICLE 17: ~TIES JOINING AFTER ENTR\'lNTO FORCE

Subject to Article 5, any State cr regional economic integration
organization vhich becomes a Party to this ProtocoI 3fter the date of its entrv
into force, shal1 fulfil forth.ith the s~m of the obligations under Article ~,'
85 ",ell as under Article 4, that' apply at that date to the Statc?s and regional
economic integration organizations that became Parties on the date the Protocol
entered into force.

ARTlCLE 18~ RESERVATIONS

No reservations may be made to this Protocolo

ARTlCLE 1'9': WITHDRA~AL

For the purposes of this Protocol, the provisions of Article 19 of the
Convention relating to withdra~al shall apply, except with respect to Parties
referred to in paragraph 1 of Article 5. Any such Party ~ay withdra~ trom this
rrotccol by giving written notiflcation to the Depositary' at any time after
teur years of assumipg the obligations specified in paragraphs 1 to 4 of
Article 2. Any such withdrawal shaII take effect upon expiry of ooe year after
the date of ita receipt by the Depositary, or on 5ucb Iater date as cay be
specified in the notification of the withdra....al.
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AR'1'ICLE 20; At1THENTICtEXTS

'lhe original of-thio Protoc:of. oftlhichthe Arabic-. Cbinese. Engliob.
reoch, Ru'ssian anel Spanish te:Ha OTe equi&lly authcntic. shallbe depoBited
ith the Secretary-CeDeral of the t1Dited Nationoo

IH YITNES~EREOFTHE UNDERSICNED, íEINC DULY AUTHORIZEDTO TRAT EFFEeT,
RAVE Sl$ii'fED THIS PROTOCOLo -

D,ONE ATfio,Nr,RFAL THIS SIXTEENTH DAY OF_ SEPTEMBER, _ONE THOUSAND NINE
HUNDR}Ó AND EIGHTY SEVEN -

CONTROL~~~UBSTANCES

Sábado l' 6359

"--~---------------------~---------~------------------ ----------------------- Gro"p. Sub.lYt.ance - O&one !\ep let ing
Pote,Dtia} *

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

CFC1)
'CF2C1 2
C2F3C13
C2F4C1 2
C2FSC1

Group I

-Group .n-

(CFC-ll) ,
(CrC-12)
(CfC-1l3 )
(CrC-1l4)

(CrC-1l5)

CF2BrCl (halon-1211)
CF)Sr (halon-1301).
C2F4Br2(halon-2402)

100
1.0
008
1.0
0.6

3.0
10.0

(to be detennined)

.---------~-----------------~-~--~--~------~-~-----~---------~--~--~------~----

,\t ThesC ozone depleting potentials are estimates based 'on existing
knov ledge and viII be revieved and revised periodically.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 6,938,
DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meiõ Ambien
te, -seus fins e mecanismos de formulação e aplica
ção, e d'á óiitras providências. ' . - '

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. l' Esta lei, com fundamento no art. 8', item

XVII, alíneas c, h e i, da Constituição Federal, estabe
lece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o
Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho
Nacional do Meio Ambiente e institui O Cadastro Téc
nico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental: -

Da Política Nacional do Meio Ambiente'

Art. 2' . A Política Nacional do Meio Ambiente lem
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegilfar,
no país, condições ao 'desenvolvimento sócio-econômi
CÇ), aos interesses da segurança nacional e à proteção
da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes'
princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico ~ considerando o meio aInbi~nte.como um pa
trimônio publico' a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo; . ,

II -racionalização do uso do solo, do subsolo, da
água e do ar; __

II1-planejamento e fiscalização douso dos recursos
ambientais; ,

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação
de áreas representativas; ,

V -controle e zoneamento das atividades potencial
ou efetivamente poluidoras; ',_ _

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecono
logias orientadas para o uso racionál é a proteção dos
recursos ambientais; ~

VII -'- acompanhamento do estado da qualidade am
bientai;

VIII ---=-- recuperação de áreas degradadas;
IX -proteção de áreas ameaçadas de degradação;

,X -'- educação ambiental a todos os níveis do ensino,
inclúsive a educação da comunidade, objetivando capa
citá-la para 'participação ativa na defesa do meio amO
biente, -

Árt. 3' Para os fins previstos nesta lei, entende-se
por: -_

I - meio ambiente, o conjúnto de condições, leis,
inftuênciàseinteraçÕes de ordem física, química e bioló
gica, que pennite, abriga e rege a vida em toda's as
'suas formas;

II -'-degradação da'qualidade ambiental, a alteração
adversa das características do meio ambiente;

IH - poluição, a degradação. da qualidade am,bientaJ'
resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar
da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas;
- c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meia
ambiente;' .

e) lancem matérias ou energia em desacordo com
os padrões ambientais estabelecidos;
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IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de dircito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamen
te, por atividade causadora de degradação ambiental;

V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas inte
riores, superficiais e subterráneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.

Dos objetivos da Política Nacional
do Meio Ambiente

Art. 4" A Política Nacional do Meio Ambiente vi
sará:

I - à compatibilizaçáo do desenvolvimento econômi
co-social com a prcscrvação da qualidade do meio am
biente e do equilíbrio ecológico; .

II - à definição de áreas prioritárias de açáo governa
mental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico,
atendendo aos interesses da União. dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

UI - ao estabelecimento de critérios e padrões da
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e
manejo de recursos ambientais; .

IV - ao desenvolvimento de pesquisa e de tecno
logias nacionais orientadas para o uso racional de recur
sos ambientais;

V - à difusão de tecnologia de manejo do meio am
biente, à divulgaçáo de dados e informações ambientais
c à formação de uma consciência pública sobre a nccessi
dade de preservação da qualidade ambiental e do equilí-
brio ecológico; •

VI - à preservação e restauração dos recursos am
bientais com vistas à sua utilização racional e disponi
bilidade permaneute, concorrendo para a manutenção
do equilíbrio ecológico propício à vida;

VII - à imposição, ao poluidor c ao predador, da
obrigação de rccuperar e/ou indenizar os danos causa
dos e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos a-mbientai~ com fins econômicos.

Art. 5' As diretrizes da Política Nacional do Meio
Ambiente serão formuladas em normas c planos, desti
nados a orientar a ação dos Governos da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Mu
nicípios no que se relaciona com a preservação da quali
dade ambiental e manuten'ção do equilíbrio ecológico.
observados oS princípios estabelecidos no art. 2' de~ta
lei.

Parágrafo único. As atividades empresariais públi
cas ou privadas serão exercidas em consonância com
as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

Do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 6' Os órgãos e entidades da União. dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municí
pios, bem como as fundações instituídas pelo Podcr
Público, rcsponsáveis pela proteção e melhoria da quali
dade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

I - Órgüo Supcrior: o Conselho Nacional do Meio
Ambicnte - CONAMA, com a função de assistir o
Prcsidente da Repúbliça na formulação de diretrizes
da Política Nacional do Meio Ambiente;

Il - Órgão Ccntral: a Secrctaria Espccial do Meio
Ambientc - SEMA, do Ministério do Intcrior, ~. qual
cabe promover, disciplinar e avaliar a implementação
da Política Nacional do Meio Ambiente:

III - Órgãos Setoriais: os órgáos ou entidades inte
grantes da Administração Pública Federal, direta ou
indireta, bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público, cujas atividades estejam, total ou parcialmen
te, associadas às de prcservação da qualidade ambiental
ou de disciplinamento do uso de recursos ambientais;

IV - Órgãos Seccionais; os órgãos ou eutidades esta
duais respousáveis pela execução de programas e proje
tos e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis
de degradarem a qualidade. ambiental;

V - Órgãos Locais; os órgãos ou entidades muni
cipais rcsponsáveis pelo controle e fiscalização dessas
atividades, nas suas respectivas áreas dc jurisdição.

§ l' Os Estados. na csfera de suas compctências
e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas suple
tivas e complementares e padr{)es relacionados com o
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos
pelo CONAMA.

§ 2' Os Municípios, observados as normas e os pa
drões federais e estaduais, tam bém poderão elaborar
as normas mencionadas no parágrafo anterior.
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§ 3" Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais
mencionados neste artigo deverão fornecer os resulta
dos das análises efetuadas e sua fundamcntação, quando
solicitados por pessoa legitimamcnte interessada.

§ 4" Dc acordo com a legislação cm vigor, é o Podcr
Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio
técnico e científico às atividades da SEMA.

Do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Art. 7' É criado o Conselho Nacional do Meio Am
biente - CaNA MA, cuja composição, organização.
competcncia e funcionamento serão estabelecidos, em
rcgulamento, pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Integrarão, também, o CONAMA;
a) representantes dos Governos dos Estados, indica

dos de acordo com o estabelecido em regulamento,
podcndo ser adotado um critério de delegação por re
giões, com indicação alternativa do representante co
mum, garantida semprc a participação de um represen
tante dos Estados em cujo território haja área crítica
dc poluição. assim considerada por decreto federal;

b) presidentes das Confederações Nacionais da In
dústria. da Agricultura c do Comércio, bem comq das
Confederaçõcs Nacionais dos Trabalhadores na Indús
tria, na Agricultura e no Comércio;

c) Presidentes da Associação Brasileira de Engenha
ria Sanitária c da Fundação Brasileira para a Conser
vação da Natureza;

d) dois representantes de Associações legalmente
constituídas para a defesa dos recursos naturais e de
combate à poluição, a serem nomeados pelo Presidente
da República.

Art. 8' Incluir-se-~o entre as competências do CO
NAMA:

I - estabeleccr. mediante proposta da SEMA. nor
mas e critérios para o licenciamento de atividades efe
tiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pe
los Estados e supervisionado pcla SEMA;

II -dctcrminar, quando julgar necessário, a realiza
ção de estudos das alternativas e das possíveis conse
qüências ambientais de projetos públicos ou privados,
requi'\itando aos órgãos federais: estaduais e munici
pais. bem como a entidades privadas, as informações
indispensávcis ao exame da matéria;

III - decidir, como última instância, admiuistrativa
em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobrc
as multas e outras penalidades impostas pela SEMA;

IV - homologar acordos visando à transformação de
penalidades pecuniárias na obrigaçüo de executar medi
das de interesse para a protcção ambicntal: (VETA
DO);

V - dctcrminar, mcdiante represcntação da SEMA,
a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos
pelo Poder Público, em caníter geral ou condicional,
e a perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamcnto em estabelecimentos oficiais de crédito;

VI - estabelecer, privativamente, normas e padróes
nacionais de controle da poluição por veículos automo
tores, aeronaves e embarcações, mediante audiência
dos Ministérios competentes;

VII - estabelecer normas, critérios e padrôes relati
vos ao controle e à manutenção da qualidade do meio
ambiente com vistas ao uso racional dos recursos am
bicntais, principalmente oS hídricos.

Dos Iustrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente

Art. íW São instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambicnte:

I - o estabclecimcnto dc padrões de qualidade am-
bicntal;

n - o zoneamento ambiental;
III- a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva

ou potencialmentc poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipa

mentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados
para a melhoria da qualidade ambiental:

VI - a criação de reservas e estações ecológicas,
áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse
ecokígico, pelo Poder Público Fcdcral, Estadual e Mu
nicipal;

VII - o sistema uacional de iuformações sobre o
meio ambiente;
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Vln - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa Ambiental;

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias
ao não cumprimento das medidas necessárias à preser
vação ou corrcção da degradação ambicntal.

A rI. 10. A construção, instalação, ampliação e fun
cionamcnto de cstabelecimcntos e atividadcs utiliza
doras de recursos ambicntais, considera1:l0s efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como oS capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, de
penderão de prévio liccnciamento por órgão cstadual
competente, integrante do SrSNAMA, sem prejuízo
de outraslicenças exigíveis.

§ I' Os pedidos dc liccnciamento, sua rcnovação
e a respectiva concessão serão publicados no jornal ofi
cial do Estado, bem como em um periódico regional
ou local dc grande circulaç;jo.

§ 2' Nos casos e prazos previstos em resolução do
CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo
dependerá de homologação da SEMA.

§ 3' O órgão estadual do meio ambiente e· a SEMA.
csta em caráter supletivo, poderão, sc ncccssário c sem,
prejuízo das penalidades pecuniãrias cabíveis. deter
minar a rcdução das atividadcs gcradoras de poluição,
para manter as cmissões gasosas, os eflueutes líquidos
e os resíduos sólidos dentro das condições e limitcs
estipulados no licenciamento concedido.

§ 4' Caberâ cxclusivamente ao Poder Executivo Fe
deral, ouvidos os Govcrnos Estadual c Municipal iute
ressados, o licenciamento previsto no "caput" deste
aitigo, quando relativn a pólos petroquímicos e cloro
químicos, bem como a instalações e outras definidas
em lei.

Art. 11. Compete à SEMA propor ao CONAMA
normas e padrôes para implantação, acompanhamento
c fiscalização do licenciamento previsto no artigo ante
rior, além dos que forem oriundos do próprio CONA
MA.

§ l' A fiscalizaçüo e o controle da aplicação de cri
térios, normas c padrões de qualidade ambiental serão
exercidos pela SEMA. em caráter supletivo da atuação
do órgão cstadual e municipal competente"

§ 2" Inclui-se na competência da fiscalização e con
trole a análisc dc projeto, de entidades, públicas ou
privadas, objetivando a preservação ou a rccuperação
de recursos ambientais, afetados por processos de ex
ploração predatôrios ou poluidores.

Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento
e incentivos governamentais condicionarão a aprovação
de projetos habilitados a esses beneficios ao licencia
mento, na forma desta lei. e ao cumprimento das nor
mas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONA-
MA. .

Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no
"caput" deste artigo deverão fazer constar dos projctos
a realização de obras e aquisição de equipamentos desti
nados ao controle dc degradação ambiental e à melhoria
da qualidade do meio ambiente.

Art. 13. O 'Poder Executivo incentivará as ativi
dades voltadas ao meio ambiente, visando:

I - ao descuvolvimento, no País, de pesquisas e pro
cessos tecnológicos destinados a reduzir a degradação
da qualidade ambiental: '.

II - à fabricação dc cquipamentos antipoluidores;
III - a outras iniciativas que propicicm a raciona

lização do uso de recursos ambientais.
Parágrafo único. Os ôrgãos, entidades e programas

do Poder Público. desiinados ao incentivo das pes<juisas
científicas e tecnológicas, considerarão, entrc as suas
metas priorltárías~ o apoio aos projetos que visem a
adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e áplicá
veis na área ambiental e ecol6gica.

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas
pcla legislação fcderal. estadual c municipal. o mio cum
primento das medidas nccessárias à preservação ou cor
reção dos inconve,nientes e danos causados pela degra
dação da qualidadc ambiental s,ljeitar:, os transgres
sores:

I - à multa simplcs ou diária. nos valores corrcspon
dentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo a !.OOO
(mil) Obrigaçõcs Rcajustáveis do Tcsouro Nacional 
ORTN, agravada em casos de reincidência espccííica,
conforme dispuser q regulamento, vedada a sua cobran
ça pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado,
Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;
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11 - à perda· ou restrição de incentivos e benefíéios
fiscais concedidos pelo Poder Público;

111 - à perda ou suspensão de participação em linhas
de fiuanciamento em estabelecimentos oficiàis de cré
dito;

IV - à suspensão de sua atividade.
§ l' Sem obstar a aplicação das penalidades pre

vistas neste artigo, é o poluidorobrigaqo, independen
temente da existência de culpa, a indenizar ou reparar
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afeta
dos por sua atlvTclade. O Ministério Púb)ico da União
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de .
responsabilidade civil e criminal, por· danos causados
aº .me.io ambiente.. '.

§ 2' No caso de omissão oa autoridade estadual ou
municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a
aplicação das penalidades pecuniárias prévistas neste
artigo.

§ 30 Nos casos previstos nos incisos 11 e 111 deste
artigo, o ato declaratório da perda; restrição ou suspen
são será atribuição da autoridade administrativa ou fi
nanceira que concedeu os benefícios, incentivos ou fi
nanciamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4' -Nos casos de poluição provocada pelo' derra
mamento ou lançamento de detritos ou óleo em águas
brasileiras, pqr embàrcaçõese terminais marítimos ou
Iluviais, prevalecerá o disposto na Lei n' 5.357, de 17
de novembro de 1967.

Art. 15. Eda competên.cia exclusiva do Presidente
da República a suspensão prevista no inciso IV do artigo
anterior por prazo superior a 30 (trinta) dias.

PlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção I) .

§ l' O Ministro de Esiado do Interior, mediante
propostá'ôo Secretário do Meio Ambiente"e1ou por
provocação dos governos locais, poderá suspender as
atividades referidas neste artigo por prazo não exce
dente a 30 (trinta) dias.

§ 2' Da decisão Proferida com base no parágrafo
anterior caberá recurso, com efeito suspensivo, no pra
zo de 5 (cinco)dias, para o Presidente da República.

Art. 16. Os Governadores dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios poderão adotar medidas de
emergência, visando a reduzir, nos limites necessários,
ou paralísar, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias,
as atividades poluidoras.

Parágrafo único. Da decisão proferida com base
neste, artigo,' caberá recurso, sem efeito suspensivo, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro do Interior. .

Art. 17. É instituído, sob a administração da SE
MA, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instru
mentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório
de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem ã consul
toria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais
e à indústria ou comércio de' equipamentos, aparelhos
e instrumentos destinados ao controle de, atividade efe
tiva ou potencialmente poluidora.

Art. 18. São transformadas em reservas ou esta
ções ecológicas, sob a responsabilidade da SEMA, as
florestas e as demais formas de vegetação natural de
preservação permanente, relacionadas no art. 2' da Lei
n' 4.771, de 15 de setembro de 1965 - C6digo Florestal, ;
e os pousos das aves de arribação protegidas por convê
nios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com
outras nações.

(~P.ROJETO DE l..EI
.N'? 1.456, de 1989

Sábado 10 6361

Parágráfo único. "As pessoas tísicas ou jurídicas que,
de qualquer modo, degradarem reservas ou estações
ecológicas, bem como outras áreas declaradas como
de relevante interesse ecol6gico, estão sujeitas.às pena-
lidades previstas no art. 14 desta lei. .

Art. 19. (VETADO).
Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação';
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1981; 160" da Independência

e 930 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Mário
David Andreazza.

Brasíla, DF, 28 de abril de 1989
Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Em mãos

Senhor Presidente,
Tenho a honra de vir à presença deVassa Excelência

para requerer, nos termos dá Resolução n' 6, artigo
2', o desarquivamento da proposição contida no Projeto
de Lei n' 906/88, de minha autoria e que dispõe sobre
"a produção, comercialização,. utilização e fiscalização
de produtos de clorofluorcarbono halogenados (CFC
11;12, 113, 114 e 115 e Ralon 1211, 130~ e 2402) e
dá outras providências, nos termos do Protocolo de
Montreal".

Certo das' costumeiras e diligentes providênciàs do
eminente Presidente, antecipo-lhe sinceros agradeci
mentos, de par com ~s meus protestos de particular
apreço e distingui.da· cou.sideração. - César Cals Neto,
Qeputado Federal.'

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

. Art.• ·U •. Os Juízes C1a~sistas serão designa -

dos pelo 'Presidente da República. na rorm~ dos arts. 684 -e 689 da
Canso I idlçio <tu leis do Trab~lho • .lprovedo!l pelo Decreto-Lei n~

5.452. di 'I di ',ulo de 1943, dentre nomes constantes de listo!!s trí

plices ofgl!nizadas pelas ·~$sociações sindícai 5 de grau superior,que
tenhll:a sede na área de Jurisdiçio da 171 Região.

rl . ·.ada par

cação desta
l' Região'e

Cria a 17'" Reg'ião da Justic.a do .Trabalho"e o respecti

vo'Tribunal Regional do Trabalho, institui a eorrespo.!!

dente Procuradoria Regio~al do Ministério Púôlico da

União junto à Justiça do Trabalho I e dá. outras provi-

dências.
(As.COMISS·OES DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA; DE TRABALHO;E

DE FINANÇl\S) •

o PRESIOE"T& 'OA REPd~L1CA

, 'ç,O uber q..e·o éongresso, Nac i onlll dcerc-r.i1 e eu So1flC i ana ,) sC'!gu in·

Jo Lol:
"Art. l' ~ fica cri.do Q Tribunal R~giDnl.l. do

TrabiJho,dl 171 Rluiid': que terá 'sede el:1 Vitória com jurisdição em
tOd'O O território do Eshdo. .

Art. 2' - O Tribunal R'egional 'dQ Trabalho da
t;71 Reg li0, se·rí., CODPO'S~O de a (oito) Juízes~· c.om venci~entos e van~
tlgens prl"istó."nt 'regisláção em vigor, sendo 6 tseis) togados, de
investidura viutíeia .. e 2 (dois) classistas, de investidura tempo
riril, representantes. respectivamente, dos empregadores e ,d~s en
preg.dos. .

Parégrllfo único - Hllveráum suplente para c,!
di ;Juiz Classista.

Art. ,3' - Os duízp.s togedns serão nomeados pg
lo Pruidentt d./l A'@púbJica:

I ... (Quatro) dentre J.uízes do lrabalho Pr,!

sldenu df Junus de Conci I hçio e J'Ulgamento, por antigOida,de e
por aereciDento, IIternad4Dente, co~ JuriSdição na irea desmembrada

di 'I RtOiio da Justiç~ do Trllbalho;

li, • 1 (um) dentre integrantes do Ministério'
Público di Uniio Junto à Justiça ~o Trablllho; _

, in - 1 (U~) dentre advOg~dos no exercício ef~

tiva di prafiss~o.

Pará9rato único - Pa-n fins de preen~hir:Jento,
por ~eree.i.e"to. das due! vegas de Juiz togado reservadas;a magis 

trldos df curei rol. O Tr i bunlll Reg i ona 1 do Traba I ho da t 7' . Reg i ão ,
dentro do prazo de 10 (d'ez) 'd i as, COR tados da pub 1 i cação des.ta le i,

elaborari dup listas tríplice.s, at~ndidó O d.isposto no inciso 1
dutl artlvo que ''';0 .nclminhloos, pelo iribun.l Revional do Tr!
bllho da 'tl"Regilio ao Ministério dd.,Jus·tiça.

(~(Republica-se ~m virtude da anexação de

p"dgrafo único - O Presidente do.Tribun-a] R.t,

gional do Trahalh~, dt!ntra dI:! 10 (dez) di<ls. contados ~a ,publiellção

desta lei, manda·rã publicar edital c;ohvocando as associações sindi
cais mencionadas neste artigo, para Que apresentem. no prazo de 30

(trinta) dias. suas list'as trí"lices. que,sereo eneaminhad./lS. pelo

Tl"'ibunal' Superior do. TrabalhQ.~· Ministério d'a JU5tiça.

.. ' Art. 58 - OS' Juízes ,. Tr~balho Presidente de

Juntas e os Juízes Substitutos, Que tenhaPl, na data da publicação

'desta Lei, jurisdição sobre'o território da 17,4 Região, poderi~ op
tar por SUlI 'perrnllnencia, conforme' o ClISO, no Quadra da l' Regiao.

S 1.', _ A opção previ~ta neste artil10 ~eri man!
escrito, dentro de 30 ('trinh) dias, contados da p.t:bli

Lei I ao Preiidente do Tribunal Regional do Trabalho ~,I

terá caráter i!"retretâvel.

S 21 - Os Juízes do Trabal;IlJ Presidentes de

Juntas Que·optarem pel/! ,,' Região permanecerão servindo na ~7' R,t

gião, çarantido's os ~eus direitos â remoçio e promoção. à medida
em Q"ue occrrrerem VêlgolS no Quadro ela ,', Regiã?, observados os crité

rios teg'ais de preenchiment-o.

Art. 6! - O Tribunal Regional do Traball)o da

17' Região ..terá a mesma competência atribuída 'aos Tribunais Regia 

oai5 do Trabalho peta legislação em vigor.

Art. 71 _ O novo Tribunal será instalado e pr~

sidido, até a posse do Presidente e do Vice-Presidente, eleitos na

forma doa 'lei, pelo J~iz togado mais antigo, oriund? da carreira de
Juiz do Trabalho,' comput~da a antigUidade de classe de Juiz Presi

dente de Junta de Conciliação e Julgamento.

Parágrafo, único - O n~vo Tribunal aprovará seu

Regimento Interno de'ntro de 30 (trinta) dia.s. contados da data de

sua~ instalação.

Art. 'at - Uma vez aprovado e publltado O seu

ll:eg~mento Interno', na sessão Que se seguir, o Tribunal elegerá

Presidente e o Vice-Presidente, de conformidade com. as normas l~

gais vigentes.

emenda do autor
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Art. 90 - Até õ data u .. instalação do Tribunal

Region~1 da 17' Região. fica mantida a atual <:ompetenci" do Tribu.
nal Regional da li Região.

§ l° - InstaladO o Tribt1nal Regional do Tr~ba

lho da 17' Região. o Presidente do Tribunal Regional do . Trabalho

çI .. \' Região remeter-Ihe-á todos os processos oriundos áo territó.
rio sob jurisdição do novo Tribun~). qUê não tenham recebido" vil
to" do Relator.

29 - Os processos Que já tenham. recebldo

"visto" do Relator serão julgados pelo Tribunal RegiQna~ do TrabA

lho da 1 I Reçião.

Art. 10 - As Juntas de Conciliação e Julgilmen

to sediadas no Estado do Espírito Sallt" ficam transferidas.

seus funcionários P. seu acervo material, paril o Trihunal RelJional

do TrAbAlho da 17 1 Jle9i~o. 'H'11I prp.juítn dos flirl'!itl'1\ ,lrlq1Ijrido\ {l

respt!llId.s AS sit.u<l1;àcs p~s5n.is de Sr.lIS .Juízr:s, 'ir)fj,]is c s~rvi'l!l
r.s.

i I' • (I:. c<1run:> I!Xi:.tl~IlI.~~ 11" l(lt,lç~n du If·i.

bun.1 RegionAl do Trabalho da I' Região, i!l Que 51! l"nrere ~stê arti

90, fic",/l'I tro1nsrr~rido~ P<lf,1 o lrihurlill Ilcuinni'll Iln Trabo'llho da 171
Re9i~o.

f ti ... Os Juízes, Vog.is e servidores transfe
ri'.1 nll for... ~st.e artigo continu.ria • perceber ycncimclItos e
"'Jlt"ge~s peto Tribu",1 Reg ui do Trab.lho d. 11 R~gião. até que

• orç••ento consigne '0 Tribun.. ' cri.do por e,tI Lei os recursos
••cusírit.·~ ID respectivo p.ga.ento.

, 3t • A investidura no Quadro Perrnanenú' dI':!

'.SSo.1 d. SecreUri. do Tribunal Regional do Trabalha. da 1]1 R.,!t

• iio. depende de aprovação em concur!;o públ ico dt> provH ou dI!

provls e títulos, resslIlndas as nomeações para cargo em comissão

decllrldo e_ lei, de I ivre nOmeação e exoneração,

Art. 11 - Ficam criados. no QUildro de PeHoal

'0 ...... ibun.l Region.l do Tri!!balho di!! ", Rcgiio, com retribuição
p.lI:uniírh prevista n. legi,l.ção 81ft vigor, 2 (dUas) funções de

",uh Chssistl e 6 (seis) cargos de Juiz Togedo.

Art. 12 .. Além dos cargos e (unçõe5 transhri

dos ou cri.dos na (orllll dos arts. 10 e 11 desta Lei. fica", cria 

dOI. no Qu.dro de Pessoal d. Justiçll do Trabalho da 17' Região

co. os vencimentos e vantagens (iudos pel.1 legislação em vigor

, (seis)' cargos de Juiz. Substituto ~ os cargos em cOIl\1ssão ÇOfl~

Untes do Anexo I destl le i.

Plrigrafo únit;C1 • Os t;.rQ'OS eonst.ntu dn An.Q
XO I ~esta Lei serão providos IIpÓS a insU1.'Jr;ão do Tribun..1l RêgiQ.

nal do Trabalho da 17' R~gião. com sede em Vitória, Estado do Espi
rito Sinto, nos termos da legislação l\m vigor.

co•• leqislaç.o .,.igente. Hndo .. lhes, entretanto ••pllc.dOS os
""'!õ"'lI~ v"lUTf'~ ll~ rl'nJu'.ln""·nl.n. r.rit.,~ri{,·. ,h· 'lr.lllfi .... "t; .. u ..

diçõas de lr.llHdho fixddos [ll!la Decroto~lr.l n' I.U~. dt 13 d. f.
vereiro de 1976, com <tlteratões pasterior~5,

Art.. In· o Minisl(!rio da JustiÇA, ouvido

Procur"óor-Geral d~ Justiça do trabalho. promoveri A inHal.çiO
dd rrocuradoríd Rpgional do Trabalho da 17 1 RClJi~o,

Art. 19 - Os Juízes nomeados na forma do llrti
go 31 l1est~ U:>i lc"'~rdo posse perante o Presidente do Tribunal S.1!.

perior do TrAbalho.

Par,í~rafo único - ft poss~ dos. .1uílCS referi 

doS neste artigo deverá realizH·se dentro de 30 (trint~) dias.

contados da nomeação, prcrrogravels por mais 30 (trinta) diH, e~

caso dr. (orça maior. <l juízo do Presidente do lr\bun~l Superior

do TrebollhQ.

Iort. 20 • COfhpete I.. TribO'nllJ... Suptrior do

Tr.bllho. através do seu Presidente, ornar todas as medidllS d.. nJ.
tureu .dministrativa pAra instAlllção e funcionamento do Tribunal

Regional do Trabalho dol 17 1 R~gião...

~rt. Z1 • O Poder Executivo ficl! autorizado a

abrir créditos especiais llté o limite de CzS
) parll

atender às respectivas despesas iniciais de organização, instlllll

ção e (undonamento do Tribun.1J RegioMl do Trilbalho da 17' R..t.
giio e da Procuradoria hçional do tr/llbaP 10l \71 Regi~o,

19 - Os critérios i) que ~e refere este Hli

"go 'serão consignados. respectivamente, em favor do Tribunllr Supe

rior do Trahalho e do Ministério Público da Uni~o junto à Justiç •

~o Trabal ho.

§ 29 - Para atendimento das despes.as decorre!!,

tes da abertur" dos créditos especL!l;s autorizados neste artigo

'poderi cancelar dotações consignadas 'nos orçamentos da la. R!,

gião di! Justiça do Trabalho, destiMdas ~s de~~eSlS qU! seriam

rulilEldas, pcl.n Juntas de Conciliação {! Julgamento desme:mbr!
dAS, ou outras dotllções (lrçalllcntirias. bem como utt11z.r dot!

ções do orçamento do Ministerio da Justiça.

Art. 2:2 - Niio podcrilo ser nOlllC'ados. admitidos

oU conÚat~dosl a qUillquer lltu10, ~artl funções dI:! gabinete. CI!,

90S em conds.sãn ou funções gratificadas da administraç.ão do . Tr.!.

bvnal. parentes de juizes êm atividade ou aposentados hi menos

de 05 (cinco) ilnos.

.... rt ,23 - Esta Lei entril crn vigor na data da

sua publietltão.

Art. 24 - Rev'ogam-S! as disposições elll contr!Art. 13 - O Tribunal Re,gio,nal do Trabalho d~

t7' Aegiio, dfl!Otro do prlllo d@ 90 (nov@nu) dias. contados de sua

Instllaçio,' ahriri concurso público de provas @ títulos pHa pre·
enchi.ento das vllgn de Juiz Substituto. depois de satisfeito o
disposto no art·. 5' deste lf!i.

Art. I - Os sr.rvídores atu<1lmente lotados
nls Juntas de Concillaçio ~ :lulgamento, com jurlsdiçio no territó

rio di 171 Região da Justiça do Trabalho. poder~o permancc~r n~
QUldro de Pessoal d} l' Região, media~tl!! opção escrita e irretra

táv.l ••anífestada ao Presidente do Tribunal respectivo. ,dentro

do pr.zo de 30 (trinta) rJiu, contados da puhlica~:;o dcst" lp.i.

rio.

da Jnd~pf!ndC:ncia

Brasil ia. em de

100':' da República,

de 19n8; 161':'

TRIBUNAL REGIONAL DO TRARALHO nA 17' REGJAO ... CAR.GDS EM COHlSSAo

Art. 15 ~ Fica criada, como órgão do Ministé

rio Público da ~nião junto à Justiça dQ Trabalho. a Procuradoria

••giona) do TrabalhO da 171 Região, com competência previs.ta

leoislaçio flll vi gor.

(Lei n' • de de de , 988) •

Patágrafo único - A Procuradoria Regiona.1 do

Trlb,81ho da 171 Regiio, compo~·s(!-i de 4 (quatro I Procuradores do
lr.blJho dlt Zt Categr,ria,. um dos Quais será designado Procurador
••giDUI: C(llII ver.cimento!" i'suafí aos dos CDngêneres de outras Rel,;1{ics.

, Art. 16:- P... ra lItendimento.da composíção'~'~,r[<\":

'roeundoria Regional do trabalho da 17 1 Regi~o ficam criados 4

IQultro"cergos de Procurador do Tr4balho de 21 Categoria. os

QU'is ""';0 preenchi'dos de confnrmid.:ldFJ com ~ legislaç~o em vigor

Art. 17 • Fica criado QUiHlro de Pessoal da

I'rncur.dDría Rcgiooal "do Trilba-Iho d.l 171 Região. na (orma do .IIne ..

1.0 tt dDltl tOt. cujos t;.1rIJOS s:erÃo pru:nchido!i de conformidade

O,

.1

Dl

01
O,
08
08
03

01

CAFGO

Diretor-Gerll da Secretlri.
Sf!cret.írio-G·eral da p~e~idênda

Secretária do Tribun.1 Pleno

Diretor de: Secretaria Ad .. inistratiVl.

Oirr.tor de Secretaria Judiciiria
Diretor de SErviço

Assessor de Juiz

Assessor
S.cntíria di Correg.dol'h

TDT-17 1

TRT w 17 1

TRT-17'
TRT-17'
TRT ·17'

TRT-17'
TRT-'7'
TRT-H'
TRT-17'

COOIOO

- OAS-'OI
OA5-101

... PAS-101

- DAS-' Dl

DAS-lO'

OAS-' DI

- OAS-'02

- OAS-'02

- DAS-'O'
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(Lei n l d. d. d. 1 988'.

PROCUR"OORIA REG(ONAl DA JUSTIÇA DO TRARAlHO 1>" 17 1 REGIJ.O

OUAORO PERMANENTE

aRU'OS

OUTRAS ATlVIDAIfl:S DE

H/VEl SUPERIOR

I PRT-'6' -NS- 900)

SERVIÇOS AUílLlARES

SERViÇOS DE TRANSPORTE

E PDUARIA

tATEGORIAS

ADMINISTRADOR

AGENTE ADMINISTRATIVO
DATILÓGRAFO

MOTORISTA OFICIAl

AGENTE DE PORTARIA

CARGO

Ic6DIGO

PRT-.7·-N5-9ZS

PRT-11 1 -SA-B01

PRT -171 ~SA-80Z

PRT·17'-TP 1201
PRT-I7'-TP-l02

c60lGO

NÚMEROS DE
CARGOS

01

01
Dl

01

Secretário Regional
SecretarIO Aflllinistrativo
Chefe de: Seção p'focessulIl

Chefe de Seç~o de Apoio

Adll\inistratjyo

PRT-17' - DAS-I01.1

PRT-'7' - DAI-II1.1
PRT-171 - OAI-111.1

PRT-171 010.1-111.3 7"0
v.'»..

28 (\r'lnu I

oito)

• ..o (queren
ta)

- 09 (nove)

- 29 (vinte e

nove)

- O.. (ded.• )

- 04 (quatro)

• 01 (UIl\)

- 01 (um)

.. 01 (u.>

GRUPO E C"'TtoORIAS rUNçIONA~S

TtCNICO JUOleIARIO .

AUXILIAR JUOICI1;.RIO •••••••••• "

i""FNrF. nF: SfX':Ult1\NÇ!l JlIDJCINHA ••••

"'TENDENTE JUDICIÁRIO ••••••••

- ATIVIDADES DE: NíVEL I1tDIO

TE;LlSfON I 5TA ••••••••••••••••

AGf.:NTI'; DE VIGIL,I,NCIA" .....

ARTíFICE DE ESTRUTURA DE: .Q

BRAS E MtTALURGIJ\ •••••••••

ARTtncE DE ELETRICIDADE E

COMUNICAÇÃO

AR'TIF'ICE DE CARPINTARIA E

"'ARCf.:N1\RII\ ••••••••••••••••

~:.7~

TRT-17fl·"J-021

TR,T-17'-AJ-023

THT-17'-1o.J-O:!<I

TRT-17 11 -I\J-D25

TRT-11'-NM-I0QO

TAT-I 7f-tJM- I 04!1

TRT-17·-ART.703

TRT"'l 7' -AR,.. 704

gASSES E REFERf:.:NCIAS

A-riS-lO /! 15

B-NS-IG " 21

S-NS-22 <l 2S

A-NM-24 a 27

8-NM-28 O!I 31

~-NM-32 a 35

A-ml-14 a 20

ll-NM-21 ., 27

S-NM-2B a ))

l\-NM-14 tl 20

B-NM-21 a 27

S-NM-2B <:I ]3

A-m'I-Oil <J 11

D-NM-12 ~ 16

6-NM-17 a 19

n-NM-IC) a 22

s-mt-2J a 2G

}\-MN-07 a 12

E-NM-IJ a 16

C-NM-17 a 22

D-NM-2J II 27

5-NI1-2A o!lI 10

}\-fm-07 a 12

II-NM-l) i) 1 (•.
C-NM-I7 a 22

D-NM-23 a 2~

S-NM-28 i1 30

A-NN-07 ~ 12

D-NM-1:) 111. 16

C-llM-]7 ft 22

D-NM-23 ft 27

S-NM-:<!8 <'I ::W

níVEL SUPE;RIOR

SECUNDO GRAU

l'IIII-WtllO f.lH\lI

PRH1EIRO GF.a.U

PRHIE'IRO GRAU

rlUM~TRO GRAU

4' stRIE 00 rmME:mo
GIWJ

4' SÓUF; D-J rnI~l!:lr,.ij

GRAU

oU srntF. to WlMElr..O

f1[il\lj
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_ 02 ( dol.ol

• OU1'ItAS DIVIDAPES DE .rI
Vr;L SVCr;UOR

CONTAOOR ••••••••••••••••••

HtOICO ..

"'7__17'""1-200

TRT-l "'-NS-924 A-Ns·e5 li 11

D-NS412 l!I l6

C"'NS-l'1 a 21

S':N5-22 n 25

"'_N~·Or, a 11

I3-N5-12 ~ 16
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ár.ea desmern'Q:tada da 110 Região da Justiça do Tri1baJ.ho;

Julho de 1989

OFrCIO.srsr.c:.IX.~.GP ~9 17b,DE 02 DE .TI.Nl(1 l'l l~l::::l. l\~ ~L\!:[l)!-\.

~II~ISTRO PRESWE\lE 00 TRIBU\.\l SUPFRlc\R ré' lK\\'.\lll,\

Senhor Presiàente

Tenho a honra J~ ~nCdlG.llhdr ~ V.Exa.,

para apreciação pelo Congresso Nacional, n,),;: ter.m__'s do .l\rt. 96,

inciso lI, alíneas "blt e "CU I da Constitui..;àc F':.~~i';>L-al. o dne~o

Substitutivo do Projeto de Lei, identificado ne:;;:;.;a C'a~.J. I.E'gi.s·la~

tiva sob o n 2 1.456/89, relativo à cri~;~o da 170 R~~iào da Jus

ti'ça do Trabalho, o correspondente Triburldl Re~liQn.:tl (1(... T!.,-~ü'.:llbo,

e dá outras providências.

Ir - 01 (um) dentre integrantes do Mi-

nistério Público da União junto à Justiça do Trabalho;

IIr - 01 (um) dentre advogados de notório

saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 'dez anos de

efetiva atividade profissional.

Parágrafo único - Para fins de preen-

chímento das vagas de Juiz Togado r~servadas magistrados de

carreira, o Tribunal Regional do Trabalho da l§ Região. dentro

do prazo de 10 (dez) dias, cantados da publicaçào desta Lp-i,

elaborará duas listas tríplices, atendido o dispsoto no inciso

Art .. 4~ - Os Juízes Classistas serão

Valho-me do en~ejc pard reiterar

V.Exa. os meus protestos de alta estima e distint~ con~ideraçdo.

I, deste artigo, que serão encamin'ladiJ.s ao Poder Executi.vo.

";:;::::=::;iiZ;g~~~=r=-~ã-~~ .
E MACEDO

do .Trabalho

Exmo. Sr.

Deputaõo ANTONIO PAES DE ANDRADE

00. Presidente da Câmõra dos Deputados

Brasília-DF

designados pelo Presidente da República, na forma dos arts. 684

e 689 da Consolidaçào das Leis do Trabalho, aprovada pelo-Decre.-
to-lei n9 5.45'7., àe 12 de maio de 1943, dentre nomes constantes

de listas tríplices organizadas pelas diretorias das federações

e das sindicatos .com '9ase territoriul na área de jurisdição da

17C1 Região.

Parágrafo único - O Presidente do Tri-

bunal Regional do Trabalho, dentro de la (dez) dias, contados da

publicação àesta Lei, manàará publicar edital convocando as an-

sociações sindicais mencionadas neste artigo, par" que apresen-

tem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas listas tríplices l que

serão enc<lminhadas pelo Tribunal Superior do Trabalho uo Poder

Executivo.

Art .. S'! - Os Juízes do Trabalho Presi-
~11BSTInrrI\U DJ AlrrOR

dentes de Jun~as e os Juízes Substitutos, que tenh~m, datü

Cria a 17- Região da Justiça

do Trabalho. o respectivo Tri

bunal Regional do Trabalho,' e

dá outras providências.

o C O N G R E S S O N A C I O N A L

da publicação desta Lei, jurisdição sobre o território da 170

Região, poderão optar por sua permanênciu, conforme o caso, no

Quadro da la Região.

§ I!! - A opção prevista neste artigo

será manifestada por escrito, dentro de 30 (trinta) di~s, conta-

dos da publicação desta Lei, ao Presidente dQ Tribunal Regional

do Trabalho da lQ Região e terá caráter irretratável.

2!:!: - Os JU:lzes do Traba2ho Pr'l!sitjen-

decreta: tes de Juntas que optarem pela le ReSião permanecerão servindo

Art. l~ - Fica cri~do o Tribunal Regio-

n!!lI do Trabalho da 1711: Região, que terá sede em Vitória-ES com

na 1711 Região, garantidos 05 seus direitos a remoção e promoção,

à medida em que ocorrerem vagas no Quaàro ãa le Região, obser-

jurisdição em toôo o território do Estado do Espiríto Santo. vados os critérios legais de preench~mento.

Art. 22 - O Tribunal Regional do Traba

lho da 17- Região .. será composto de 08 <oito) JU:lzes, com venci-

mentos e vantagens previstos na legislação em vigor, sendo 06

(seis) togados, de investidura vitaLícia, e 02 (dtis) classis-

tas, de investiduru temporária. representllntes, respêctivamente,

Art .. 6~ - O Tribunal Regional do Traba-

lho da 1711 Região terá a mesma competência atriljuída aos Tri-

bunais Regionâi~ do Trabalho pela legislação em vigor.

Art. 7! - O novo Tribunal será instala-

do e presidido, até a '·posse do Presidente e do Vice-Presidente;

eleitos na forma da lei, pelo Juiz togado mais antigo, oriundO

.
classe de Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento.

Parágrafo único - O novo Tribunal apro-

~08 empregadores e dos empregados.

Parágrafo único - Haverá um suplente

para cada Juiz Cl~ssista.

Art. 3~ - 05 Juízes togados serão no-

da carreira de Juiz do Trabalho, computada a antigüidade de

meado!! pelo Presidente da República:

- .04 (quatro) dentre Juízes do Tra-

vará seu Regimento Interno dentro de 30 (trinta) dias, contados

da data àe sua instalação.

balho Presidente de Juntas de Concili~ç;o e Julgamento, por Art. Si - Uma. VQ.? aprovudo e public~do

antigüidade e por merecimento, alternadamente, com jurisdiçio n& o seu Regimento Interno, na sessão que S~ seguir, o Tribunal
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elegerá o Presidente e o Vice-Presidente, de conformidade com as

normas ~egais vigentes.

Art. 9!! - Até a àata de instalação do

mesma Tabela do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 3~ - Ato interno do Tribunal Regio

nal do Trabalho da l7Q Região - ES. estabelecerá as atribuições

Tribunal Regional da 17; Região, fica mantida a atua~ competên-

cia ào Tribunal Regional da la Região.

§' I!! - Instaiado o Tribunal Regíona.l do

Trabalho da 170 Região; o Presid~nte do Tribunal Regional ào

das funções" constantes do Anexo lI! desta lei.

Art •. 13 - O Tribunal Regional do Tra

ba:1ho da 17rJ. Região, dentro de: prazo de 90 (noventa) dias, con

tados de sua instalação, abrirá concurso público de provas e tí-

Art. 14 - Os servidores atualmente 10-

tulos para preenchimento das vagas de Juiz do Trabalho Substi-Trabalho da l0 Região rerneter-lhe-á todos os processos .oriundos

do território sob jurisdição do novo Tribunal, que não tenham

recebido "visto" do Relator.

tuto, depois de satisfeito o disposto no art. 52 desta Lei.

§ 22 - Os processos que já tenham re

cebido "visto" do Relator serão julgados pelo. Tribunal Regional

do Trabalho da 10 Região.

Art. 10 - As Juntas de C'onciJ.iação "E!

Julgamento sediadas no Estado do Espírito Santo ficam transfe

ridas, com seus funcionários e seu acervo material, pa.ra o Tri-

tados nas Juntas de Conciliação e ,Julgamento, ...com juriSdição no

território da :17 0 Região da Justiça do Trabalho, po.derào perma

necer no Quadro de Pessoal da l~ ~egião,'mediante opçãó escri

ta e irretratável, manifestada ao Presioente do Tribunal res-

pectivq, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. contados oa publi-

cação deatalei.

banal Regional do Trabalho áa 17. Região, sem prejuízo dos di

reitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de seus

Art .. '15· - Os Juízes nomeados na forma

do artigo 35! desta Lei tomarão posse perante o Presidente do
Juízes, Vogais e servidores.

§ l~ - Os cargos existentes...... na lotação

do' Tribunal Regional do Trabalho da la Região, a, qu; se refere

este artigo, ficam transferidôs para o Tribunal Regi~nal do Tra

balho da 17a Região.

Tribuna1 Superior do Trabalho.

Parágrafo único - A, posse dos JuíBee

referidos neste artigo deverá ralizar-se dentro d~ 30 (trinta)

dias, contados da nomeação, prorrogáveis por mais 30 (trinta)

d~as, em caso de força maior, a juízo do Presidente do Tribunal

§ 2~ - Os J~ízes, 'Vogais e servidores

transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber venci-

Superior do Trabalho.

Art .. 16 -.Compete ao ~ibnna2 Superior

mentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da la Re

9ião~ até que o orçamento consigne ao Tribunal criado por esta

Lei os recursos necessários ao respectivo pagamento.

§ 3~ - A investidura no Quadro Perma-

do Trabalho, através do seu Presidente, tomar todas as medidas

de natureza administrativa para instalaçã? e funcionamento do

Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região.

Art. 17 -:- O Poder Executivo fica auto-

. Justiça do Trabalho.

rizado a abrir crédito especial até o limite de.NCZ$

cionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 17e Regi~o da

nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho

da 17. Região, depende. de aprovação' em concurso. público de pro

vas ou de provas e títúlos, ressalvadas as nomeàçõe~ para car

go em comissão declardo em lei de livre nomeação e eJÇoneração.

Art. li - Ficam criados, no Quadro de

atender às despesas iniciais de organ~zação. icstalação

), para

fun-

Pessoal do Tribunal Regionàl do Trabalho da 17a Região, com. ~e

tribuição pecuniária pre~ista na legislação em v~90r, 02 (duas)

§ "1~ - o. 'crédito a que se refere este

artigo será consignad? em favor do Tri?unal Superior do Traba-

funções de Juiz Classista e 06 (seis) qargos de' Juiz Togado. lho.

Art. 12 - Além dos cargos 'e funções 2~ - Para atendimento das despesas

admitidos ou contratados a qualquer título, pa.ra' funçõ!=s de ga-

decorrentes .da abertura do 'crédito esp~cial, autorizado neste

. artigo, poderá cancelar dotações consignaàas no orçamento da

1Q Região da'Justiça do Trabà1ho, destinadas às despesas que se

riam realizadas pel~s Juntas de Conciliação e Julgamento desmem

bradas, ou' outras. dotações orçamentárias.

.transferidos ou criados na forma dos arts. 10 'e' 11. desta Lei,

ficam criados, no Quadro' Permanente de· Pessoal da Secretaria do

Tribunal Regional-ào Trabalho da.17.G Região; com vencimentos e

vantagens fixados pela' legislação em vigor, ,06 (seis) cargos de

Juiz do Trab?lho Substituto, os cargos em comissão constantes do

A~exo l, os cargos efetivos consta~tes do Anexo 11 e a Tabela de

Gratificação de Representação de "Gabinete, integrada por funções

.Art•.ia - Não poderão se" nomeados,

§ 12 - Os cargos constantes dos anexos.

I lá 11 desta lei serão providos apó~ a instalação do Tribunal

Regional do Trabalho da 17a Região, com sede em Vitôria,+Éstado

do Espírito Santo, nos termos da legislação "em vigor •.

§ 2!! - Os valores" das. funções, da. Ta

bela de Gratificação de Representação de Gabinete do Tribunâl

Regional do Trabalno da 17a Região - ES, são idênticoe aOD dQ

.Art. 19 - Esta lei entra em vigor na

. .
dos há menos de 05 (cinco) anos, até o terceiro grau.

binete, cargos em comissão ou funções gratificad~s da adminis

tração do Tribunal, ,parentes .. de Juízes em atividade ou aposenta-

de 1989.

a~ disposições

de

Art. 20 - Revogam-se

Brasília, em

em contrário.

data de sua publicação.

destade Chefia e Assistência, constante do Anexo lI!,
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(Lei tl~ de ae .ae 1989)

01

01

01

Tribunal Regiona1 do Traba1ho da 17- Região - Cargos e. comissão

C A R G O

DIRETOR~GERAL DA SECRETARIA

sECRErÁRIO-GERAL DA PRESID!HCIA

SECRETÁRIO DO rRIBIJIfAL PLENO

c 6 D I G O

rRr-17' - DAS-lO1

TRT-17' - DAS-lOl

TRT-17' - OAS-lOl

01

01

08

00

03

Dl

DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRETOR DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

DIRETOR DE SERVIÇO

ASSESSOR DE JUIZ

ASSESSOR:

SECRETÁRIO DE CORREGEDORIA

rRT-17' - DAS-lOl

TRT-17' - DAS-lOl

rRT-17' - DAS-lOl

rRr-17' - DAS-l02

TRT-17' - DAS-l02

TRT-17' - DAS-lOl

(Lei n!l de de de 1989)

Quadro Permanente ~e Peesoal da secretaria do 7ribuna1 Regional do Trabalho da 178 Região

- .
GIlVl'O CATEGORI~S FlJRCIORAIS Rúl!ERO CÓDIGO CLASSES E REFERtRCIAS

Ati~ de Apoio Técnico Judiciário 46 TRT-17' AJ - 021 A - NS-lO a 15

Jadieiário, cÓCli- 8 - NS-16 a 21

C - NS-22 a 25
90 ~-17. - AJ-020

Oficial de Justiça Avaliador 07 TRT-17' AJ - 027 A - NS-10 a 15

B - NS-16 a 21
S - NS-22 a 25

Auxiliar judiciário 66 TRT-17' AJ - 023 A - NM-24 a 27
B - NM-28 a 31
C - NM-32 a 35

Agente de Segurança Judiciária 11 TRT-17' AJ - 024 A - NM-24 li 27
B -_ NM-28 li 31

S - NM-32 li 35

Atendente Juóiciário 30 TET-17' A3· - 025 A - NM:24 li 27

B - NM-28 li 31

OUtra. Atividadea S - NM-32 a 35
Médico 02 TET-I7. NS - 901 A - NS-05 a 11

lia .:t,,1t1 Supe- B -NS-12 a 16

rior, código TR'r - C - NS 17 a 21

17. - •• - 900
S .. NS-22 a 25

Odontólogo 01 TRT-17' NS - 909 A - NS-OS a 11

B - NS-12 a 16
C - Ns-17 á 21
s - NS-22.a 25

Contac5or 03 TRT-17' NS - 924 A • NS-OS a 11
B - Na-12 a 16

I c: - !'la-17 " ~!

~ 8'- "8-22 a 2S
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GRUPO

OUtras Atividades

de Nível Médio,

Código TRT-17.

RM-IOOO

Arteeanato, Códi-

go, TRT-17 G - ART

700

Artesanato. Códi-

go, TRT-17 a - ART

700

CATEGORIAS FUNCIONAIS

Engenheiro

Bibliotecário

Auxiliar de Enfermagem

Telefonista

Auxiliar operacional de Servo
Div. (Área àe limpo e Conserv~)

Agente de vigilância

Artífice de Mecânica

Artífice de Eletricidade e

Comunicação

Art:l.fice de carpintaria e Mar

cenaria

Art{fice àe Artes Gráficas

NllMERO

01

02

03

03

19

08

02

02

02

02

CÓDIGO

TRT-17G N5 - 916

TRT-17" NS - 932

TRT-17~ - UM - 1001

TRT-17 B - NM - 100~

TRT-llQ"- NN - 1006

'1'RT-J7C1 - UH - J.045

TRT-l1a - ART-702

TRT-17" ART-70J

TRT-17" ART-704

trt-17' - ART-70G

A - US~05 n 11

B - NS-12 (;\ 16

C - 118-11 a 21

S - NS-23 ü 25,
.- - 118-05 a 1)

B - 1~S-12 a 16

C - N'S-17 a 21

S - NS-22 ~ 25

A - NM-17 23

B - UM-24: a 7.9

8 - m,-"lQ " 32

~;, - I',JH-O(, 11

B - NH-12 U)

8 - !iH-17 19

A - Nri-03 e Oi}

B - NN-05 11

fi - Nf·S-I::! a 113

8'- Nf<1-19 iJ. 22

Clé!.se::;l àa l'x'cfr. - ID'J-07 G.. ]2

ArtffD Esp1SC1G.Jli~j!;}-m·~-n8 116

ConU2J7lf?strc - l{:'l~l' [J 23'

Mestre - 1':I·l~23 a ~1

Espe-ciatl - 1\;N~23 a 10

Classe ç'la Artifo - 8 J!2~

Art!f .. Espsci-::li'2~t:o-:;:['~~l~ ;: J!G

Contra..'feSUE: - !'i'r17 ú 2Z

Mestre - lii~~2'3 a 27

ES[P'::ial - l\!-~-28 a. 30

<~rtíf. EEpE.~ii:ili~Qo,-I~'J-llj:Q 16

C:mtrmrestre - N:--J=]1,7 ob1. 2J

Mestre - lW-21 a 27

Especial - bc·I-28 lO 1Q

Artíf. &;p€ci.;)li~i:'.15Q,-t~,~~n iJ :l!.'3

COntrcrrestlo ~ KC... :1 '7j G 2~2

Mestre - t~·I~23 a ~P'

Es~ial = I:~<:l-2B Q 30
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(lei ,de de de 1.989)

'!'abela de Gratificação de Representação de Gabinete do Tribunal Regional "o 'I'raba1ho da 17. Região - ES ..;.

G A B I N E T E F UN'Ç " E S • Q U A N T I D A D E

01 (hum)

01 (hum)

02 (dois)

02 (dois)

01 (h1Dl)

02 (dois)

Oh (hum)

01 (hum)

01 (hum)

01 (hum)

01 (hum)

06 Ceeis}CHEFE DE SERVIÇO

CHEFE DE SERVIÇO

AGENTE ESPECIALIZADO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIO ESPECIALIZADO

AUXILIAR ESPECIALIZADO

CHEFE DE SERVIÇO

SECRETARIO ESPECIALI~

AGENTE ESPECIALIZADO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE-SECRETARIO

>mmn '"='"'0- 090

VICE-PRESIDeNCIA

JUíZES (06 seié)

PRESIDJmCIA

DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

S~CRETARIA DA CORREGEDORIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 06 (seis)

SECRETARIO ESPECIALIZADO 06 (seis)

AGENTE ESPECIALIZADO 06 (seis)

AUXILIAR ESPECIALIZADn 06 (seis)

CHEFE DE SERVIÇO Dl (hum)

ASSISTEN~E ADMINISTRATIVO 02 (dois)

SECRETARIO ESPECIALIZADO 02 (dois)

AGENTE ESPECIALIZADO Dl (hum)

AUXILIAR ESPECIALIZADO 02 (dois)

CHEFE DE SERVIÇO 01 (hum)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Dl (hum)

ASSISTENTE CHEFE 03 (três)

~..~ (hum)CHEFE DE SERVIÇO ,Dl

ASSISTENTE ADMINISTRATI 01 (hum)

SECRETARIO ESPECIALIZADO 01 (hum)

AUXILIAR ESPECIALIZADO 01 (hum)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA CHEFE DE SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE CHEFE

SECRETARIO ESPECIALIZADO

AUXILIAR ESPECIALIZADO

01 (hum)

Dl (hum)

Dl (hum)

Dl (hum)

01 (hum)
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G A B.I N E T E F U • ç li I! S Q U A li T I DA!D C

SECRETARIA JUDICIARIA CHEFE DI! SERVIÇO 01 (hUlO,

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 (h.,.)

SECRETARIO ESPECIALIZADO 01 (h....,)

AUXILIAR ESPECIALIZADO 01 O",,,,)

08 (oito) OIRETORIAS DE SERVIÇO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (lB (oit,,)

ASSISTENTE CHEFE 24 (vinte Cf qj1l!:'Z1l:Eü~'

SECRETARIA ADMINISTRATIVA CHEFE DE SERVIÇO 01 (hUlll)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 (hum)

ASSISTEIlTE CHEFE Dl (h..,,,,)

SECRETARIO ESPECIALIZADO 01 (hUlll)

AUXILIAR ESPECIALIZADO 01 (lmill)

SECR~ARIA JUDICIARIA CHEFE DE SERVIÇO 01 (hrunl

ASSISTEIlTE ADMINISTRATIVO 01 (h'-"'11

SECRETARIO ESPECIALIZADO 01 (I",,,,)

AUXILIAR ESPECIALIZADO 01 (1),',,)

08 (oito) DIRETORIAS DE SERVIÇO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OB (oi't©11

ASSISTENTE CHEFE 24 (vinte Q \T~8!i;:ElTI:'b
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AlIEXO I - DESPESA !lEllsAL tQHESildAi., em 11. IitIld'

DEIIOHIIIACÃO
SD!BOW/ VALOR Qt1ANTl!lAllE ilmt

1lEtBREIICIA UII1T.\RIO !lEllSAL

caros DE NATVREZA ESPECIAL ~

01 - JUIZ DO TRIBUNAl - 1.128,7.2 08 ~"b29,16

02 - JUIZ SUBSIITUIO - 6.354146 06 38.126,76

CARGOS EM GOIlISSÁO (*) ~
03 - DIRETOR GERAL E SECRET.-\R.IO GERAL DA PRESIDENCIA DAS-6 2.651,10 02 5~302,20

04 - SECRETÁRIO DO PLENO, DIRETORES DE SECRETARIA (2),
ASSESSORES (lI) E SECRETÁRIO DA CORREGEDORIA tlAS-5 2.420154 15 36.3OS,10

05 - DIRETCRES DE SERVIÇO DAs-4 2.221,97 "08 11.775,76

CAlÍGOs DO qUADRO PERMANENTE (**) 210

• 06 - TIlCIIICO .nJDICIÁRIO IIS-I0 1.223,82 46 56.295,72

07 - OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR NS-I0 1.223,82 07 8.566,74

08 - AuxILIAR JUOICIÁRIO Nll-24 721,04 66 47.588,64

09 - AGENTE DE SEGURANCA .nJDICIÁRIA Nll-24 '721,04 11 7.931,44

10 - 'ATENDENTE JUDICIÁRIO Nll-24 72i,04 30 21.631,20

11 - MbIcO IIS-05 1.118,51 Ol 2.237,Ol

12, - ODOllTllLOCO IIS-05 1.118,51 01 1.-118,51

'13 -: COIlTADOIl IIS-05 LH8,51 b3 3.355,53

14 ,-' EIIGEJl11EIRO NS-u5 1.h8,51 bl 1.118,51

1S - BIBLIOTECÁRIO /lS-05 1.118,51 02 2.237,02

.16 '-, AUXILIAR DE ENPERMA~EM Nll-17 648,92 03 1.946,76

i7 :•.'TELEFOmsT.! IIM-04 (''') 646,40 03 1.939,20

18 - ADX; OF. SERV. DIVERSO S (ÁREA Dl!! LOO'EZA E
COH8I!1l.VAÇÃO) IIM-03 (''') 646,40 19 12.281,60

19 - AGENTE DE VIGILÃNCIA N11-12 ("') 646,40 08 5.171,20

20 - üTlnCE DE IlECÃllICA NII-07 (:11**) 646,40 02 1.292,80

21 - .u.Tfncy. ny' ELETRICUlADE E co.'lUIIlCACÁlJ Nf:l-D7 C''') 646.40 02 1.292,80

2Z - AttlnCE DE CARP~NTARIA E MARCENARIA H!I-07 (.~1') 646,40 02 1,292,80

23 - AIlTfFICE DE ARTE~ GRÁFICAS IIM-07 (..~) 646,40 02 1.292,8e

TABELA DE GRATIPICACJIo DE REPRESENTACÃO DE GABINETE 102

24 - ASSI STENTE-SECllETÁRIO - 665,80 01 665,80

25 - CHEFE DE SERVICO - 595,71 13 7.744,23

26 - ASstSTEIITE ADMINISTRATIVO - 406,68 23 9.353,64-

27 - SECRETÁRIO ESPECIALIZADO - 173,42 14 2.427,88

28 .:. AGEIITE ESPECIALIZADO - 173,42 09 1.560,78

29 - .unLIAR ESPECIALIZADO - 144,52 14 2.023,281

30 - ASSISTEIITE-CHEfE - 406,68 28 11.387,il4\

SOMA 368.295.52

(.) I1CW1DAS AS GRATIFlCACJIo EXTBAORDLHÁRIA, GRATIFICACÃO JUllIClÁRIA E ARONO (NCzf. 78,00).

(....) I1CWIDAS AS GRATIFlCACOeSDE CAllÁTI!Il. PElUIANEIITE (EXTRAORDpjÁRIA• .nJDICIÁRIA. DEC.LEI N9 2365, NfvEL SUPERIOR
I ABOIIO IlCzf. 78,00);

(.....) V-'Ulll BÁSICO: PISO NACIONAL D~ ~IOS IfAIS AS GIlATIFlCACOES DE CARÁTER PERHANENTE.

TST, ... ~1 de maio ,de 1989;

~.
iEGlNAlDO PATROCIHIO BABELO

Dire~or SCAuÚtoria

Julho de 1989
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ANEXO II - DESPESAS COM A INSTALAÇÃO

PREÇOS DE MAIO 189

PESSOAL
Diarias a serem pagas ã Comiss3o de Instdacão - 3
membros x 90 dias

MATERIAL DE CONSUMO
Impressos em geral
Artigos de expedie.ntes
Diversos

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Instalaçoes (d1.visorias, pinturas, adaptações)
Taxas de Telefones, Energia Elêtrica, Água e Esgotos
Diversos
Despesas com Solenidade de lnstalaç.ão

Sistema de Som, Poltronas.

Secretarias, Servicos, etc.)

LINHAS TELEFONlCAS

(Art. 17 do Projeto de Lei)

NCz$. 40.000,00
NCz$. 18.000,00
NCz$. 5.000,00

NCz$. 50.000,00
NGz$. 10.000,00
NCz$. 5.000,00
NCz$. 15.000,00

NG...$.208 .000,00
NCz$.200.0aO,oo

NCz$. 90.000,00
NCz$. 75.000,00
NCz$. 25.000,00
NCz$. 25.000,00
.NGz$. 10.000,00

TO T A L

NCz$. 40.000,00

NCz$. 63.000,00

NCz$. 80.000,00

NCz$.633.000,OO

NCz$. 34.~00;00

~~~h~~Q.Q2Q,QQ

(*) Veículos base: Opala. SLE 4 Portas ã ~asolina. e Kombi Standard ~ Álcool.

IST, em 31 de maio de 1989.

~~te-~
REGINALDO PATROc1NIO !WlELO

Diretor SCAuditoria
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OFíCIO STST. GDG. GP NO 224,DE 21 DE JUNHO DE 1989,
ENC~INHANDO EMmIDA DO AUTOR AO PL. N2 1.456/89

Senhor Presidente

Através do OF.STST.GDG.GP.N~ ~76/89, e~

te Tribunal Superior do Trabalho encaminhou à apreciação dos

Exmos. Senhores membros do Congresso Nacional Substitutivo

do Projeto de Lei n 2 1.456/89, relativo à criação da 17ª R~

gião da Justiça do Trabalho, e o correspondente Tribunal R~

gional.

Contudo, referido Substitutivo requer

Emenda em função de consubstanciar equívoco constante do

Anexo 11, última coluna, que dispõe sobre Classes e Referên

cias das Categorias Funcionais, constitutivo de denominação

"C" para as Classes das Categorias Funcionais de Técnico e

Auxiliar Judiciário, do Grupo Atividade de Apoio Judiciário,

quando a dénominação correta das sobreditas classes deveria

ser "SUo

Exmo. Sr.

Deputado ANTÔNIO PAES DE ANDRADE

DD. Presidente da Câmara dos Deputados

BRASíLIA-DF

Valho-me do ensejo para reiterar- a V.

Exa. protestos de estima e alta consideração.

do Trabalho

Julho de 1989
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,f*)PROJETO DE LEI N\' 1.674, DE 1989
(DO TRmUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)

Cria a l6~ Região da Justiça,do Trabalho e o respccD~VO

Tribunal Regtonal do Trabalho, e dá outras ~rovidências.

lAs COH:;:SSÕES DE,CONST1TUIÇ1l0'E JUSTIÇA E REDAÇAo E DE

FINJI.NÇAS)

o PresIdente da República faz saber que o Con&;resso Nacional decreta
e eu Sd 'iono n. .seguinte lei:

Art. 1.0 Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho da 18." Região,
que terá s(!dc em Goiánia com jurisdição em todo o territõrio do Estado.

Art. 2.° O Tribunal Regional elo Tmbalho ela 18." Região será composto
de 8 (oIto) Juízes, cóm vCllcimcntos e vrtnLa:;cns previstas na legislaç~o em
vigor, sendo G (seis) togados, de investidura vitalicia, e 2 (dois) classistas,
de- lnvestidura .temporária, representantes, respectivamente l dos emprega
dorca e dos empregados.

Parágrafo único. Havcrá um suplente para cada. Juiz Classista.

Art. 3.° Os JuízeS' togados serão nomea.dos pelo Presielente ,da Repú
blica:

I - 4 (quatro) dentre Juizes do Tl'abalho Presidente de Juntas de Con
cUlQ.ção e JqlgamentoJ por antigüidade c por mcrccinlcnto, alternadamente,
com jurl.diçáo na árca desmcmbl'ada da 10." Regiao da Justiça do 'l'rabalho;

II _ 1 (um) dentr'e integrantes do Ministério Público da União junto à
Justiça do Trabalho;

III _ 1 (11m) dentre advogados no exercício efetivo da profissão.

~ 1.° A antigüidade referida no inciso I "este artigo computar-se-á,
lIreeedentemente, na classe de Jl1iz Presiden t, de Junt<L ele Conciliação e
Julgamento da 10." Região, prevalecendo, ·porém, dentre os dois juízes

/\...r,nclos rnals nnUr,o:;. o ~fctlvo cx!'rci~itJ·nn rCI;liio de'<;f!1mnhrarla, nr~o-sc
Gomnndo para t:ll Um pcrwclo,>; dcsconLlI1uo.s no seu cxcrclclo.

§ 2.° Para fIns ele preenchJmento, 1)or mnrcclmcnt.o, e'~s dUiI.<; vng-as
ele Juiz TCI[';:'Hl(1 n~:;('rv:1dns n magist.l'mlo.'\ cll~ r:ll'rrirn. o 'frihnn:LI Hrglon~l

do 'flabulllO c1:t ](J,U ~tc'f~j~l(), (]cIlLrO elo prní'.o ele lO (der,) {lias, conL:u!us da
p\lbllca~üo dcsL~ lei, clnborarú clu:u; 1J,st.n.o:; tl'jplicc,~. ::lU'l1cJtdo o dlspo.';to no
incIso I clC'.'it.~ artigo que serão ('llc:lIl1inh:lc!os, pelo Tribunal Rcglo,wtl do
"I'fnlJalho da 10.1\. Hl'giii.o, :\0 :r\'lllllfit~riu da J\lst.lç.a.

Art. 4.° O,.., Juízes Clas.':;j,';tas serão dcsi~naclos pelo Presidente do. Repú
blica, n~ forma <105 ares. GS4 c G8a ela ConsoJidaçáo ela.~ U'I., (lo Tr~l>alho,

npl'ov:ula. pc'lo Decreto-Lei n.o 5.4:l2 j <lc 1.0 (lc maio d~ lfJ'1:~. (j('nt.1'C- noIlles
c01l3lrln!Ã's de lLl\l:ls t.l'iplicr:~ org·anlz:HlllS p<'1~s :ls:.;ocinc;flc:J ::;indico.is de
grau .~juperior, que tenham ."cde na área de juriscliçi·io ela. 18.11 Rt'r,i rw',

Parágrafo ímlco. O Prcsidrntc elo Tribunal RC'i;ional do Trabalho,
dent.ro de 10 tdeu dbs, contados da J111blicaç.{w desta lei. l11r1.ndu.rá publicrl.r
cd1t:.l.l con\'ocando rtS associnç.ôr.-,<:; sinc!icnis mrnciollndas ncslc nrtir:o, pnl'rt.
que npre~;r.lllcm, no pr~l(.O de:1O (trinta) dia~..';uns listflS tríplices, .~lue sel'Cw
cncnrnlnhadns, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao Minis{'0rio da Justiça.

Art. 5,° O~ JlIí7.ç'!'=õ do Tr,dmlha Pr('si(l~l1t(.••,> do JunLns o oos Juizes Subs
tltutJs, que tcnlHll11, na dh.k1. da publlchção desta lei, jur1.'5d1ç5.o sobre o
tcrrUórlo da 18,1\ Ilcgiiio, podrrüo opL::tr por Rua pcrmnnl:l1cin, (:.,?JlfQ!:.!.:!].c O
caso, no Quadro ela 10/1. Hcgiüo.

11.° A 0]lÇ:10 prc\'i.ta ncste ~rtl,"o sorá manlfcstac!a ror r,<crJto, dentro
de 30 (trInta) rlias, conl8.dos c]a ]Jublicf.!Ç~LO desta lei, ao President.e do Trl
bunul llcgiolli:ll do Trabnlho da lO.r~ Rcgiflo e terá caráter it'l'ctl'atável.

t 2.° -Os Juízcs do TrnlJrLlllO Presidentes c1<l Juntas qUI) optarcIn, pela
110.0. Rcgiüo pc:rmanecerão servindo na 18.r\. nc:;i5.o, garantido.s os seus direi
tos: 11 l'cmoç.ão r proInoç5.o l fi. medida. em qua ocorr~rcm vaGas no Quadro da.

.10.n. Região, observados os cril.êrios l~:;;ais de prccncl1imcnl..O.

Art. 6.° o Tribunal Regional do Trab::tlho da. 18.80. Regino terá a nlcsma
eompetência atribuid3. aos Tribunais RCl;;ionni:-; do Trabalho pela legi.slação
em vigor.

*Republica-se em virtude dq anexação de emendado
/jl.to.t")

Art. 7.° O novo tribunal s~rá instalado e prcsldido, ,ü;,s de>
Pr'c;ldente e elo Vice-Prcôidcntc j eleitos na Ionnn. da lei, 11C10 tDgndo
m~ " anti{;o, oriundo da carreira dI! JtllZ do Tl'flbalho, cm:.npuk~d~l un1:i.~
gi,üdadc de classe de Juiz Presidente de Junta d~ Concilinçao e Jljlgarll(jKi.u,:~,.

Parágrafo único. O novo tribunal aprovarã seu Regimento Intsi.:'1fl.G
dentro de 30 (trinta) dias, contados da data. de :;mt instalmção.

Art. B.o Urna vez aprovado c publ1cn.do o seu Rel!lmel"!.tD :!!1~cmo) n[~

aessao que se seaulr, o Tribunal elegerá o Presidente e o VleG-Presidanle,
de conformidade com as normas legais vigr.ntcs.

Art. 9.° Até a do.ta de instalação do Tribunal Regional da
fica mantida a atual competenela do Tribun~i Regiorw! dl'. 10."

I 1.0 Instalado o Tribunal Regiol1al do Tmbalho da ld.~

Presidente do Tribunal Regional do TmbJJ.lho dn. 10." Rc~ii1" relnet.e:<,-lliC\c·,';,
todos os processos oriundos do território sob juri.sdição do novo
que :não tenham recebido "visto" do Relator.

I 2.0 Os procC'.,8S0S que já tenham rccd.ddo 1Ivlst.o~' elo nclucor scrfi,n
julgados pclo Tribunal negJol1al do Trabalho da 10." Rl'l"iiio,

~ 3.° 10; elo Tribunal Regional do Trubnlho, cl'la(!o por f's!..n let, D.. c-ompe
TribLuHlJ. nt:l~iol1al do Trabalho da ll]'!lo Ro[:ião d(~pcmJp. de aprovaçüo (1111
ações trabalhIst.as Iniciadas na,';! Jocalidn.d('s lnl{'grantc.s rIa úrca. tcn.lLorln!
do atunl'}!;stauo .de Goiús.

Art. 10. A" .Junta" de Conciliação e Julr;amellto sedJac1ns no Estp.do de,
Golas ficam transferida.s, com seus funcionárioti c seu neervo :matcrnriJ,
para o Tribunal Rcgionnl elo Trabalho d:t Iü,o. Uc[~lão. sem prcjU!70 elos
direitos adquiridos c Icspci~;:tdafi as sitU:1Ç'Õ0S pc.s.soais de seus Juizes Toga~

dos, Juízes Classistas Temponirios c servidores.

§].O O cargos existentes na lotaç;lO do Tr1bunal R~glonnl do TI'nhnlh~J

da 10.0. negião, n que se l'efere .este nrligo, fic:tm transferidos para, o 't'rib:.!-
naJ Regional do Tr"baJilo da 18." RcgJã6. .

§ 2.° Os Juizes Togados, Juízes Clas.<;l.'iitt,'; Tomporários € .';I)!'vidoreJ
transferidos na forma deste nrtir.;o cont1nuarão n perceber vcnchn{':n~I:>.s i)

vantagens pelo Tribunal Regional elo TrnlJ::J.lha da 10.(1 RC~ião. o.t~ O
Ol'çamcnto consIgne no trl1JunnJ crIado por est.a Ir'i os !'CCUl'';'':O:~ nCCCicsà!'íC!3
no respeetl vo pagamento.

§ 3.° A investidura 110 Quadro Permanente de PoC.':soal da Scc!'8\;atia (lo
Tribunal RegIonal do Trabalho da IB.rI. Região, depende de aI1r(lV.~~I'5.o

COllcurso públIco ele provas ou de provas € tit· JS. ressp.lvadM as; ~,;g;;:.~';'~;;~
para cargo em c.omissão declarado em lei, de livrG nomenção e ,e:

Art. 11. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Trilmn.n.l FU~hton8.1 do
Trabalho da 18.1\ Região, conl retribuIção pccuniàrln. prevIsta na l~:'gisl!:u:Eo
em vigor, 2 (duas) funções de Juiz Classista c- G (seIs) cnr~o.s de .Juiz TogndlJ.

Art. 12. Alr}m dos cargos c funçóes transfcric!o:3 ou crindos JW. fotrna,
dos arts. 10 e '11 desta lei, ficam criados, no Quadro de Pe,,;m,1 do. .1usti,;r,
do Trabalho da 1B.0. Região, com os vencimento:> e vantagens fbrado::; pr.L~
legislação em vIgor, 6 (sehi) cargos de Juiz Suhstituto, os cargos em. cf,)mis~

são constantes do Anexo I desta lei e O.S cargos con.stantf:",2; do ftllC~(i lI.

Parágra.fO ü~lco. ~s cargos cop...stantcs dos Anexos! e II dc;:;j~a
provIdos apos a l!:stalaçao do Tribunai Regional do Trabalho da 113.!1
com sede- em ÇiOlanla, Estado de Goiás, no.:; termos dlJ,. legisI8.çfi.o em

Art. 13. O Tribunal Rcglonnl QO Trabalho da. la.a RQgifi.o~ Qcnt);'o di!
prazo do 90 (noventa) dias, contados de sua Instalaç5.o, abl'lrit
PllbJtcú .~ provas c títulos para. preenchimento das vaga8 dl? ~Tuiz, Suboi;ittlkl,
depois QJ satisfeito o disposto no art. 5.° desta lei.

Art. 14. Os servidores atualmente lotados nD~'3 Juntas de CondHa.~fi~)

e Julgamento, ~om jurisdiçno 110 território (1ft 113.1\ Regiilo da .Tu~.;L1çz~ 'do
Trabalho, podcrao permanecer no Quadro ele P8&'wal da Hl,It Hegiüo, mr:c1if'.nto
opção, escrJta c irretrat.ável, manifestada ao Presidente do Tribl1nal
pcetlvo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contudos da pl1blicaçüo
leI.

Art. 15. Os Juizes nomeados na forma do art. 3.° desta, le! tam~l'iio
posse perante o Presielente do Tribunal Superior elo TmJmlho.

Parágrafo único. A posse dos Juízes referidos nest,D artigo
reallzar-sc dentro ele 30 (trinta) dias, contados d:1 nomeação, pr'oJ'I'o~(',v!)l['

-"'ar mais 30 (trinta) clla!i. e111 ca~o 'c!c·"fol't;':l.. maIor, n. jllh:o do Pn<slr;!,~nt~

do 'I'l'ilH1na\ F5Uj)erior cIo Tr:lballlo.

Art. ]6, Compele ;10 Tl"ib\lnnl RUlwrlnr do Tral1alho. ntr;n'(.~, do :,;PlJ
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Prc~lclcnte. tomar {O<1:IS as mediclrls cle llalt11'c?a Utll11llll:;t I'ntlva par:! inst~\
Inçfio c funcionamento do Tribunal nC~ion~ll elo Trabalho da. JH.a RcgHlO

Art. 17. O PCJctt:l' :r::xcculi\'o fIca ~HlHH'lzado a rdJrir credito c~J1ecjal

até o llmi\.c de NC~$ (. )
pal"Fl akncltr li:; ck:;11c::;;lS inlcinls ele orr,nni7.aç:Io, In:.1.aJaçÜo c func!cUlrt
mento (lo TrilJUllal Hegional tio Tl"ab.1Jho da. w.n ne(~Llo.

§ 1.0 O crédito a que !:c rofere este artigo será consignado em fa.vor
do Tribunal Superior do Trabalho,

§ 2.° Para akndimento das despesas dccorrentf's da. abertura. do cri'dito
csncrl~tl autorizado lleste arUl;o po<ll1r~~;u~üt) cancl'líll' dotn.~ôcs c(1wjl~~nadas

nos L lamento:; ela lO.no ltegi:lo ela JilSU(~a do Trabnlho, dcs~il1adns its dc:,
pesas que seriam rc:1.lizad~ls. polrt~ 'Julllas du COllcili<1f.;f1o c Julgamr.mlo cil:::i
u~~mbradas, ou ou tras dotações Dl'çamcn túrias.

Art. 18. Não poderão ser nomeados, admitidos ou contratados, n qual
quer titulo, para fUJlções de gabinete, curios ~In c~missão ou funções gl'í'.
tltlcac1m; dn admlnlsLraçúo do Trilmnal, parentes de Juizes em atlyidade pu
aposentados há menos de 5 (cinco) ,anos.

'I'RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Di\ 18.' REGIAO
Cargos em Comissão

Cargo

Diretor-Geral da Secretaria

Secretário-Geral da Presidência

Secretário do Tribunal Pleno

Diretor ele Seoretarla Admb,lstratlva
Diretor de Secretaria Judiciária

Diretor de Serviço

Assessor de Juiz

Assessor

Secretário de Corregedoria

de 1989)

Código

TRT - 18." - DAS-lOl

TRT - 18,' - DAS-IOl

TRT - 18.' - DAS-IOl

TRT - 18." - DAS-IOl
. TRT - 18," - DAS-IOl

TR'!' - 18.a - DAS-IOl

TRT - 18,' - DAS-lOZ

TRT - 18." --o Di\S-102

TRT - 18." - DAS-lOl

ANEXO I

de', de(Lei n.o

1

1

1

1
1

8

8

3
1

Número

Esta !ei cntra cm vigor na data da "UII publicação.

Revôgam-sc as disposições em contrário.

de . de 1989; 167.° ela Inelepcndencia c 100.° da

Art, 19,

Art. 20,

Brasília,
RepÍlbl1ea,

ANEXO II

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA
DO TRIBUNAL REGIO:\'AL DO 'rRABALHO DA 18.80 REGIÁO

Xo° Cargos Grupo e Categorias Funcionais Códigos Classes e Referências Escolaridade de
Ingresso

Atividades de Apoio Judiciário TRT-18.a -AJ-020

28 Técnico Judiciário .................. TRT-18.8.~AJ-021 A-NS-I0 a 15
B-NS-16 a 21 Nível Superior
S-NS-22 a 25

40 Auxiliar Judiciário ................ TRT-18.8.-AJ-023 A-N:M-24 a 27
B-~~1-28 a 31 Segundo Grau
C-~~,I-32' a 35

15 Agente de Segurança Judiciária ... TRT_18.8._AJ-024 A-NM-24 a.27
B-Nl\I-28 a 31 Primeiro Grau
S-NM-32 a 35

29 Atendente· Judiciário .............. TRT-18.8 -AJ-025 A-NM-24 a 27
B-N~f-23 ac 31 Primeiro Grau
S-NM-32 a 35

Atividades de Nível .nédio TRT-18.:l-:r-;:\1-1000

2

4

Te1eforlista TRT-18.!l.-NM-1044

Agente de Vigilância .....•.......•. TRT-IS.8-NM-1045

A-NM-4 a 11
B-NM-12 a 16
S-NM-17 a 19

A-NM-l2. a 18
B-NM-19 a 22
S-NM-23 a 26

Primeiro Grau

Primeiro Grau.
~~

/.0

Artezanato TRT-18.a-Art. 700

2 Artifice de Estrutura de obras e me-
talurgia ..• • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . • TRT-IB.&-Art. 701 A-NM-7 a 1:>

B-h"'{-13 a 15
C-t-<M-17 a 22
D-NM-23 a 27
S-NM-28 a 30

4.8 Série do Primeiro
Grau

3 Artífice de' Eletrlcidáde e Comunica-
ção .....••.••..•..........•...... TRT-18.8 -AI·t. 703 A-NM-7 a 12

B-NM-13 a 16
C-NM-17 a 22
D-NM-23 a 27
S-NM-28 a 30

4." 'SérIe do PrImeIro
Grau
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N.o Cartos Grupo e Caterorias Funcionals Classes e Referências Escolaridade
Ingres~@

2

3

2

Artítice de Carpl:r..tarla e Marcena-
ria ... o •• o ••••• o ••••••• o ••••• o •••

Outras Atividades de Nível Superior

Contador ••••••••••.••.•••••••'•••••

Médico •.. 00 o o •• o ••••••••••••.•• o, ••

XRT-18.a-Art. 704

TRT-18.a -NS-900

TRT-18!'-NS-924

TRT-18."-NS-901

A-NM-7 a 12
B-NM-13 ::\ 16
C-NM-17 a 22
D-NM-23 a 27
S-NM-28 a 30

A-NS-5 a 11
B-NS-12 a 16
C-NS-17 a 21
S-NS-22 a 25

A-NS-5 a 11
B-NS-12 a 16
C-NS-17 a 21
S-N8-22 a 25

4." Série do Prlmelm
Gr~'l

Ciências Contalle:!s

Medicln2

ANEXO I - DESPESA MENSAL COM PESSOAL

Denominação

Cargos de Natureza Especial

1 - 'Juiz do Tribunal(I)
2 - Juiz Substituto (In

Cargos em Comissão

3 - Diretor Geral e see. Geral da Presidência (IIl)
4 - Secretário do Pleno, Diretores de Secretaria (2),

Assessores da Presidência (3), Assessores de Juiz
(8), Seco da Corregedoria (1)

5 - Diretor de Serviço (lII)
Cargos do Quadro PI'l'mllllCnle

6 - Técnico Judiciário (IV)
7 - Auxiliar Judiciário (V)
8 - Agente de Segurança Judiciária (V)
9 - At<!nctente Judiciário (V)

10 --' Telefonista (V)
11 - Agontc de Vigi1ància"'(V)
12 - Artífie:es (V) .
13 - Contador (IV)
14 - Médico (IV)

TOTAIS

.
Símboiol Valor Quantidade:Referência Unitário

5.220,43 8
4.265,64 6

DAS-6 1.545,97 2

DAS-5 1.368,62 1-
~~

DAS-4 1.215,87 8

NS-I0 390,29 28
NM-2'1 207,69 40
NM-2·1 (VI) 207.69 15
NM-24 (VI) 207,69 29
1'<,\,1-04 (VII) 125,20 2
NM-12 (VII) H~.~9 4
NM-7 (VII) 130,73 7
1',8- 5 309,26 3
N.'3- 5 309,26 2

169

Total
;llens"l

~~. :6~,?4
~:J. ag~~8~

10.928,12
8.307,GO
3.ll5,35
6.023.01

25(,'.~')

561,55
915,l.I
921.7.8
618.52

132.352,83

I - Adicional por Tempo de Serviço - média: 15%
II - juiz Substituto - média: 10%'
lI! - Incluidos: Gratificação Judiciária (80%) e de Nível Superior (20% l, s/Referência NS-25
IV - Incluidos: Gratificação Judiciüria (80% l, Gratificaç 5.0 Dec. Lei n.O 2..365/87 (';0'70) e de Nível Superior (20",c)
V - Incluídos: Gratificação Judiciária (80%) e Gratificação de Apoio (60'70)
VI - Calculudo com base na Referência NM-24, conforme Lei n.o 7.720/89
VI! - 'Considerado o Piso Nacional de Salários, no item Vencii:m'nto Básico

TST, 10 de março de 1r 3. - Rl'ginaldo Patrocínio Rabelo, Diretor se Auditoria.

ANgXO II - IlESI'ES,\S COnl A IN:-;TALAÇAO

~
Dlnrinc;o fi liemm llnltns l~ Coml:;:;üo de Insta

In, ~ == 3 1llClIluros x 00 dias
Ma(erji11 (1c Consumo

JmllTl'!iSnS rrl1 al'll'l\l •••••••• , •••••••••••••• , •••
~rtllrOS de "~pc(1icntes ::

vcrso~ .. , ,

Outros Hl'I'"Jt;OM r Enr.ar"o~

NCr.$

30.000.00
12.000,00

3.000,00

Nnl.S
ao.ooo,OO

45.000,00

Eql1ipamt~ntos c I\laterjal Permanente

.Velculos (8 representação e 2 de serviço)· ,
Mobiliário em gemI .
Montagem do Plcmirio (bancadas, sistema de som,

poltronas, ar condicionaclq e ca.rpete) :
'Equipamento PABX (50 ramais) .

.Carpetes o cort.lnas .. , ,.- : .•.... - '..
Ar condicionado (gabinetes, secretarias, servi-

ços, etc.) , .
Diversos , ..

Linhas TclcCõ,nicas ..•••..•...••...•.•.•••.•.... :.

160. [!OO,OO
!CO. 000,00

70.00n,oo
65.000,00
15.000,00

lü.OOO,IJO
10.00Cl/}C! 400. üC1jJ~ftVJ.

Instalações (clivisorlas, pinturas, nclaptaçõesJ .,.
Taxas de tcluCaDes, energia eMtrJca" ligun C esgotos
JJ.i!V(!:fSOS ••• , •• , •••• ~ •••• , • • • • •••••••••••
Dr::::,:"JI313O:s f~orl! 2-rol€!iJidado de 1",;t8;1eo'i,1

40.000,00
8.000,00
~.OOO.OO

Jm.tX~fJioU{t
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DrasiJilt-DF, 30 do março do 1080

Justificação
O projeto de lei -:m anr.xo. submetido à conslfleraçã'O do Congresso

Naclonr' objetiva criar a 18,' RC<jliio da Justiça do Trabalho e o respectivo
Tribunal derrional do Trnb~~lho, COm sede crn Goiânia-GO., c juri.sdição no
Eatado do Goiás, e dá outras providencias,

Trata-s'e de proposição que vem de encontro às aspirações e pleitos de
diversos segmentos sociais do Estado de Golas, notadamente das associa
ções de classes empresariais 'C de empregados, que cnf~tizanl a necessidade
urgente de atendimento da reivindicação. A 10,' Região da Justiça do Tra
balho, ql1~ abrange uLl1ahncntc o lJIstl"iLo' Federal c os E~tado~ c1e Goffi.6,-
TocnI1Un~. Malo Gl"m,iso c Mato GJ"os.so elo dI, CCl1U ~l'dc ctn Brn!'ílln.
(DF'). já nüo est.á :';(:11(10 sufiC'.lcnlc pnra :1.tc'llc1el' fi::; J1ccC't•.'iid~(lcs atllais ela.
Rr.r.1üo. I"cudo C]1.IC1 os nl:tmí.'-l acúmulos dn pl"(W('~';.~n~, :1~ravado.", ano após
uno. lU:al'J'(:f.mn :-;t'1l!~l\'ds pl·t'juií:05 :\~ pnrl('s t'lJvo!\'jdas c scw: prG(:lll'adol'C~i,

clr.vnnclo os custos corn dc...Jocamonto;; á C:~plbl F'cc1cral ,c cCJlHprm"nutcnclo
ti celeridade dos julgnmcntos.

~~ por'dmnaif. f."hldo 'li,e a JIIf.I.!Qa do 'I'tal):llho It'm por ""ropo [linda
nlCnLnl o Julgmncn!.o dos dissicllos d~corrnnLcs dns l"t"l:u;ócs ('ntl'e t'mprc
gridos e emprc~adorcs. concorrendo pnr~ n hnrrnonin que deve existir entre
as. cntcgorins pronssion!\i~ c econônlicas. sem a qual o cl'c~cinwnto na.
Nação, tão desejado por todos, seria prejudicaelo de maneira sensível e
Irrecupel'úvel.

Tal função, todavln, nno se pode efetivar, sem os Jn<Jios nd(~qundos.

que permitam a t.ramitaçi"lO rnpida das milhares ele açócH que, anualnwnte,
.são ajuizadas em prill1clro grau, percorrendo, após, os Tribunais SuperiorBs.
em razão do uso dos recursos que n leg-islaç:lo trabalhista ar.hniLe.

11: I "çoso roconheccr qlle este projeto de lei, a despeito de constituir
juslo anseio das unidades beneficiárias lCOlTIQ se pode pcrcr.bcr pelas
lnnlliCcstaçõcs, via telex, de Lodas as entidades sindicnis d~ empregados e
empregadores, OAB c outras represcnl,ntivas ela cOJl'Junielade), rcp,·osenta.
sobretudo, a pcrspnctiva ele dc.c.;afogul' o Tribunal TI.C'gional do Trabalho da
10.* Região, ainda mais com o acréscimo de scnd-ço previsto, em função
do que dispõe o art. 114, da Consiitui{.~ão FederaL

Dai se }Jodc rcssnltal' nao só n. conveniência. cOtno tmnbélTI n neccssi-'
dnde de 1;8 promover a cl'inção da 18.0. Região da Justiça. do Trabalho c o
r~pcctlvo Tribunn,l RC'~lonnl, principalmente ctn fuce da norn1:l. cogente
eontlda no al·t, 112, da Lei Mngna.

Neste aspcc!'ó desejo saUent,ll' a Importante manifestação do Exm.o Sr.
Governador do Estado de Goiás, Dr. Henrique Santillo,· quo desde fL sua
passe vem realiza.ndo esforços no sentido de instalar enl seu Es1"ado o TRT
da 18," Rcgião.

Rcccntcrncntc. S. Ex.a deu-me a honra -de cnvinr o ofício "G" n.o 50/80,
de 17 de fevereiro de 1980. reafirmando sua disposiç;lo dc ceder á Justiça
do rrrabalho o prédio destinado ao funciol'lanlcnlo do TRT, mininlizando,
assim, os custos com sua illstalnção e man.utenção.

Tra.ta-se de magnífico préclio, todo reformado, onde funcionou o Tri
bunal de Jus~iça ele Gol:is, que pern1an~ceu (" "In as salas de julg'umcnto
Intactas, Inclusive com as bancadas dos Srs. Dv~cll1bo.rgadorcs, ll.s fotos que
Integram o processo que deu origem 1, crioç,lo do Tribunal Rc!;ionlll do
Trabalho de Goias, demonstram que O prédio é e,,"celente e projetado para
o funcionamento dc um Tribonal.

Cabe, ainda, unl3. explicação sobre a situação dos demais Estados que
lntegratn O TRT. da lO.[\, Rcgiüo, com sede: em llrasBirt, e jurisdição sopre
o Distrito F'cdcral, Tocantins, Mato Gro~o c Mato Grosso (to Sul. Esta
Presidência recebeu mnnHcstaçáo oficial das res})ctcivas seccionais da OAB.
evidenciando o desejo cios juri.~dic:ionlldos daqueles Estados, de perman~ce

rem vinculados ao TRT. da. 10.1'1. Região,. enquanto niio reunil'crn condições
para sccllar seu próprio Tribunal.

)..5 facilidades oe acesso a Brasília e a oportunidade que terv,o os advo
ç:ados daqueles trcs E!'õtados de tratarem de suas ca.usas nO Tribunal Superior

<tIo, Traballlo e 'lemals '1'rlbUUl'ls·'Sllli"\'j!J'l'es. justifica n prefer"ncla Jl"lo
..Irl1:r da Capital Ji'pderal, all'm (le oviL:Ú' custos adicionaIs COm viágmll r,
estada l'm (jni~\nia.

Além disso, pl1.rcc('-me que ri moc1Hic"{~;"to da n.:"11al cstnlLura ele com
potência t(:l'l"ll.oriaJ dns Trilmnai.,; n(~~:irmnis. que alC:llllçam lIlais cle on1
)':sf,ado, 0"(' ~('I'i:t l'ol'l!;Llt.IH'IClllnhm'nlc illdist:lIt.ivl'l na hl!)l~'d'l'.s(! dt orluçúo do
:rn'L' prôprJo, para aqu('I(~ E~t.udo retirado da juriscli~'úo llrhniUva. como
se l!5ttL fn:wlldo cOl"n Goiú::;.

:Parn concluir, ó forn d(' dúvida quc. com a grnncle :":llrto de pror,l'C'SSO
'do Estnclo de Coiú.", ns qllcsl.õcs ol'hmda.'J clm' "el:u,:6C's de trnbnlho. 1ncltlíclos
os cll:::'''líclio:.J r:olnl.iv()~;. 1"l1dr'}''-lO n alimentar, li qllH <'SLã ti ~)dr:il' que': a .lw~ ..
Uça do 'J.'r:lbalilo c:s(eja ('ad:t V('j', lI1íll~; j))'(}xima e 1lI:1i:-; :'ll.:iJ, a rim llt~

nwndGr hem e lH·()JJLallH'J1I.(~ os seus jurbclicionados.. () ((11D pode fiel' nlcnn
c;ruJo COlll fi criaçào da l<l,n H.cgiào da Jus{.ir:a .do Trabalho.

E~tm:; rI.r..; cOIl!iiclcl'nçõf's que nos permitimo::) fnzer, na GOlldcç5.o de ql1C
o Congrc:.:.c;o Nacional t.c-l'Ú r,(:ll!-jibiliclo(l(' f'ttfidcnt.c par:l aicnricr o que aqui
se cont('JJ1, com o qlle l~~:t:irá concolTcn~io para a Paz Socl;\l c, cr..t conSD
qüência, contribuindu p;nC1 o c1escnvolviulC'ato <lo Pais.

Drasília-DF~.• --..:. :\Jan:o Aun:Jio rl'at('~; dt' J\l;u'Nlu, :Minlstro PrcsiclrmLc
do TrIbunal SUfJcrior do Trabalho.

LEGl;~t,AÇii.O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇllO
lJAS COilIlSSõES l'lmnJ/lNENTES

DECnETO-LJo:I N," 5.452, DE; L" DE MAlO Dl': 1013
Aprova n Consott<1o.ção das Luis do rl,'l'abnl!.)o

TíTULO VlIr

Da Justiça do TJ·ahalho

OAPITUI,O lU

Dos Juízes de lJireito............... , , . , :._ -- , '.'"

SEÇAO IV

Dos Juizes l'Cpl'e8Cl1tilntt~~~ c1assist;\':i dos

Triuunais Itc~iol1:tis

Art, 681" Os jllÍzes representantes classistas dos Tribunais :r.'eglon:lis
são dc.,i~nadQ,'l pelo Prt'siç'cl1tc da RCpública,

Parág-rafo único, Aos. jui7.cS rcprc.scn!,<"lI1tcs classi!Üas dos cmprcf:l;nclo.$
e dos empregadores, nos Tribunais Hcgionais, aplicmn-sc as disposições do
art. 661.
............................... , , .

Art. 689. Por sr:s~ão n qu~ comparccc-rcm, até o mftxilno de 15 (quln
~e) por mês, prrccbcrão os juízes reprc.scntnntes cln.sslsLas c suplentes dos
Tribunais Jl.~~ionais e graLificação fixaela em lei.

ParlÍgl'âfo ímico. 0.<; juízes rCjlrc:>['nl.n.nLes r:hu:!llsLn~, que TPLlverepl
processo.'; alr'Jll cio:.; pr:l7.os (' .... t.aIH'lceidus no rcr:imC'nto lnLcrno tio..') Trjl..mn:l.í.~

ncgiOlH\ls, sofl'erúo alILom:~tjc~lll1ellt(\ na. 1:1';l.t.ifj(~a<.',-lO m(~n~:l.l a. <jlW tcri:11n
(.atreito, dCSC(lllto C'qulvalentc :I. 1/30 (um U·iIlt.:l. nvoM P01' processo retido.

OI". SM/163/no
Drnsnln.. :\0. Ele março de lfJ80

A Sua. F..y.r.C'l(~ncln. o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Xlrcsld~ntc da C:inl3,t.\ (tos Deputados
Brasllia - Dl"

Senhor Presidente,

De acordo com o d!f>}lOsto no art.. 61 d~ Constiiuição Fcc:':-ral terá 1ní~io
na C{unarn dO.1 D~pubdo~ a discussão 'C "otaç:-w elos I'rojolos de Lei de
Iniciativa dos TribUl1nis Superiores.

Enl tlccorrt:-ncin I encaminho n. Vossa Excolcnr:ia, cru n.J1CXO, o oficio
r.o 84/B9, de 30 do corrr:ntc, I.·clo qual o 1I.1inisl.í'o-Prc,';;ictcntc 6J Trihunal
Snperior dú Tra,h::tlho submck à considcra::{lo dos me111bro.l) cIo Poclcr Lcp;i=.;
latlvo Federal, no,> te,mos do art, 96, inciso 11, ulinca b, ela Carta Magna,
projeto UP. lei que crl:t ::t l<J,f.. Rl"r,iflO da JIl~Liç[1. do 'l'rabalho c O respectivo
Tribunal ç'o Trabalho e dú outras pro\'Íelô:Jcla.;.

Al?rovtlto a ,?portu?ictndo .para rCl1ov:t,r a Vo.ss[). Exc-clt:ncia os protcst.os
de c.!ituna c con::aclcraçao. - ?;CiSOll Cal"Jll'lL'o. Presidenl:.e do Senado Federal

OI". STS'l'/GDG/GP. N." 8'1I89.

Exech f.issimo Senhor
Scnnck: Nel!iOn Carneiro
DJgnís.r;lmo Prc!:fdcnLc c.:'J Con~rcs.~o Nudonnl
Brasília - Dl"

Senhor Prcsldcnk

Tenho a honr:t de encaminhar a Vo",a Excelência, ]Xtm apreciação
pelo COllgres.so Nacional, nos termos do :11'1:.. !JG, incüm JI, alinc:t c} dn. Cons
tituição J.i\"l.deral, o anexo projeto de lei que cria a lB.a Região d{'!. Justiça
elo Trabalho '.' o respectivo Tribunal Rq;ional cio Tmb~l!lo"e dá'outras pro
vIdências, acomp~hado (la respectiva jus~iiicativa.

Valho-me 60 ensejo ]Jaro reafirmar a Vcssa Exec1&ncia os m~lIs 111'0
testos de alta COI'lSjc!craçào e apreço. - ~I"I'CO Aurélio Prates de Mac"do.

Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,

/..OtrétO.ST>" G"DG. ç;p' JJ~ :163,.te. é?1./' ~/mM k /'?J':J/

.;go ~M4, 4!-",,, '-rfUJ-Pd-~"'-;<x=..vnE ~ 1~-2u ..//!C

.:5uI'C~4? -.Pc.> ;p..0~tW:7,

Senhor Presidente

'renho a honra de encaminhar a V.I:::xCl., para

"'preciüçào pelo Congresso Nacional.' nos termos do Art. 96. ~i!l

( ,50 II, alíneas "b" e "c", õa Constituição Federal, o anexo

SUbs'titutivo do P~ojeto de Lei. ide.ntifieado nes~8 Casa Legí.§.

llItivil sob o n!! 1.674. rall:ltivo à Criação da lBa Região da JUQ

tiçl!l do Treabalho, o corre~ponõento Tribunal RêCJ'ional do 'l'raba

lho. e dá outras providências. acompanhado da re5pectiva justá,

ficativa.

Vil lho-me do ensejo pnra reaES.l:'lImr V.Ex!.

0:3 meus protesto::! de lllta consideração c l1prcço.

~--

-=== iÍÍáít"o ~E~~~O '

Mini tro-Pres dente d Tribunal Superior

da Trabalho

Exm~ Sr.

Deputado ANTÔNIO PAES DE ANDRADE

DD. Pr~sidente clt! câmara dos Deputa

BRAStL!A---=--.m:;
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Cria a 1811 Regi~o, da Justiça

do Trllhalho e o re~pectivo 'J.'ri

bunltl Regional do. 'frabalho,

<Já outras providências.

li t111 publicaçio deeta l~i; ao Preeidcnt@ do Td.buna! !18gioiliõ<J.

do Trabalho da 100 Regiào e terá caráter il:!:'etro táVGJ.

§ 2!l· - Os Juí:-;es elo Trab-,"]lho !?~eoiàcll-

tes àe Juntas que optarem pela 10 11 Região permanec:cr2id ~e-!:'vJnvo

na 180 Região, garantidos os !l@U9 direitos 03 ral'i,oç5o ~ .promoção,

o CONGRESSO NACIONAL à medida l.!m que ocorrerem vagas no Qlmâro d~ 100 Regi8o. ObS2E;"-

~cretfl : ...a<308 011 ct'itorio. legai. do preenchimento •

. Art. 12 - Fica criado o Tribunal R~gio

na! ~o Trabalho c'la lBCl Região, que terá sede em Goiânia:-GO com jU

risãiçl\o ~m torJo o território do ESt-Ddo de Goiás.

lho da 18- Região terá a mesma competência atribuíúa aos

bunais Regionais do Trabalho pela legislação em vigol".

Art. 7! - Q novo Tribunç;;l El8!:<:;Í ins'.:"lc.~

Art .. ·2! - O Tribunal 'Regional do ·r ....(]~~

(seis> t0!lado9, de invcstiduca vitalícia, e 02 (dois)' classis

tas, de investiduJ:'a tempor;'; ria, representantes, respectívamen te,

da carrei:l!"a de J:Jiz do Trabalho. computada a antigüicJ~de 08 cla~~

se CJo Juiz-Presidente de J'unta de Conciliação e JUlg~tll8ntoo

lho ~'" lBe A'!l'giõo "~r~ composto "e 03 (oito) Juizes,

mentos e vantagene previ. to:! na legi.!llüção !lm vigor, scnCJo

venci-

06

elei~os na forma da l.ei .. pelo Juiz togado mais entigo, o!:iunôo

pôrá(]"rafo único - Haverá um suplente var.... l"leu Regimento Inter.no dentro de 30 (trint~) o~.6.0, cOÕji.:odoc

para ca~a Juiz Cla5sist~. da data 'de !ma intlt"ltlç5o.

Art. 3s - Os Juí%es ·togi"lodos serão t"lO-

m••~o. pelo Presidente da Rcpúblice;

I - 04 (qu&tro) dentre Juízes do Trll-

o llIeu Regimento Interno, na ~el;l!'Jão que

gerá o Presidente e o Vice-Presidente, da confo!'miàaoe com

balhe. 'residente de Juntas de Conciliação e Julgamento. por

antigüido!!de e por mereeim~ntot altek;nad1'1mente, com jurisdição na

área desmembrada da IDa Região da JUl"ltiça d!? Trebalho;

II - 01 (um) dentre int.egrantes do MiniB

tlÍ%'io Público da União junto à ,justiça do Trabalho;

norma:! legais vigentes.

Art. 9~ - Até a datió'! 00 .int>tiJlaç;~o do

Tribunal Regional da IBo Regi5o, fici) mantida él atual com[JCtQn-

eia do Tribunal Regional da IDe Região.

§ l' - InstalE1do o T!'ibuK'l81 Regian[!l

III - Dl (um) dentre aàvogaàos de notório Trabalho da 18- Região .. o Presidente do Tribunal r1~gicm81

••ber jurídico e de reputação ilibada, COm maig ele dez anos

efetiva atividLl.dc profissional.

ae Trabalho da 10- Região remeter-lhe-á todos O~ pl:OC88C08 ot"iwndqo

do território sob juriodi-;ão do novo ".ibun031, quo nnCl 'l',8r.·1V:Jm'Lc=

Parágrafo único - Para fins de preen- cebido llyi9to ll do Relator.

elaborará duas li3tas tríplices, atendido o disposto no inciso

chimento das vagas de Juiz Togado reservadas a magist.raqos

carreira, o Tribunal R"qionol do Tr.sb51ho da IOll Região,

do prazo de 10 (dez) dias .. contados da public~ção desta

ae

dentro

"lei.

21 - Os proce~sol!'l quo j,~ \:.cmheffi zc-

cebido "visto" do Relator serão julgados pelo 'l':ribLlo;;:.l RcgiC'ndl

do Trabalho da 10- Região.

r, deste artigo, que serão encaminhàiàas BO Poder Executivo. Art. la - As Juntas de Concilii'2çi1io

Art. 4!! - O!3 Juízes ClassistIJ.s serão de-

689 ê1a Consolidação dus L-eis do Trabalho, aprovQ,àa pelo Decreto-

signlldos pelo presidf:mtl!:! da República, na form~ doa arts. 684

lei n!2 5.4~2, de 12 de maio de 1943, dentre nomes constantes

listas tríplices orga.nizadas pelas c:lireto-riao ãaz federações

e

ae

Julgamento sediada" no E~taào de GOi~5 fica.m tralrtGf~l':icocv

·~us funcionários e seu acervo rn~terial, pa.ra o TR"1tml"i81 Pegio~

na1 do Trabalho da 1Ba Rcgi5.o, sem prejuízo dos direi to::; ~àgJ.:li=

ridos e respeitedela IH! :!!it.ull.çõe~ peBso1!:'lis de seus Juíz~s~ Vogoõ:iG

• servidor.s.

~ sindicatos com base territorial n~ áre~ de jurisdição da 180

Região.

fi 11 - Os cargos CXi3t80'i:.88 nf:1 !oloq2i©

do Tribunal Regional elo Trabalho da 100 Região, a. que S8: !:'G'í:et"G

Parágrafo único - O Presidente do Tri- este artigo, ficam transferidos plJ.rn o TribunüJ. Regional ao Trs-

bunal Regional do Trabalho, dentro de 10 (dez) 'dias, contados da

publicação desta Lei, mandilrá publicar edital convocando as ôs-

balho (Ia IBl! Região.

§ 2!! - Os Juízes, Vagai:;; G s(n"Jidorr.::s

soc:i.~ções sindicais mencioJ;liJdas ,neste artigo, para que apresen.,. .. tr~ntrferido.!J na forma dê~toe artigo contil1uClrão fi PI)f:CCD8:E' vlJnr;::i.~

tem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas listas tríplices, que -mentos e vantagens pelo Tribun.'J.l RcgionfJ.l do T~abalho da lO~ Re-

serão encaminhada::; pelo Txibunal Superior do Trabalho ao Poàer gião, até que o orçamento consigne no Tr:1.bllnal crie.do por ~Sl:8

Exe~utivo• tei 08 recuraos necessários 00 redpect~ '0 p~garnen!:o.

Art. 5!!: - Os Juízes do Trabalho Presi-

Região, poderão optar por !31J1ô'J permanência, conforme o caso,

nentc do Pc!!aoal da Sec::retaria õo Tribunal Rf.:igion<;;l 00 T:n.1b:Jlhei

vas ou de provas e titulos. :rcsl::mlvi:l.c1l'1S i:l.3 nOffiaações pGrn

go em comissão decJ.arac1~ em lei, àe livre nomeação Q c~wne!:QçÕ:o.

pro-da lalll Região, àepenàe da aprovaçiio em Concurso público QG
no

dat9'

18'

a{tigo§ 1'1 - A opçiio prevista neste

dente:!! de Junt~n e OI! Juízes Sub9tituto!;, que tcnh~m. n~

da publicação àesta L@!i .. juriecUção sobre o território ~a

·Quadro da la; Regii!ío.

aerlÍ tnl!lnifelltaàll por escrito, dentl'oo de 30 (trinta) dias, conta- Art. 11 - FieDm cr;.aoos, no Ql1ach:o UU
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Pessoal do Tribunal Regional do Trl!bo!ll'lho da 18- Região, com re

tz. ~uição pecuniári1J prcvi:Jta nll legislação em vigor, 02 (duas)

Parágr.to único "":' ~ pOSSe dos Juízes

referidOs neste artigo deverá realiz'lr-se dentro de 30 (trinta)

funções de Juiz Classista. e 06 (seis) cargos de Juiz Toga~o.
diaa, contados da nomeaçao, prorrogávei:3 por mais 30 (trinta)

Art. 12 - Além dos cargos funções
dias, em case de força maior, a juízo do Prceiõentc do Tribunal

transferidos ou criados na forma dos arts. 10 p. 11 desta tei,
Superior do Trabalho ~

ficam criados, no Quadro Permammte de Pessoal da Secr,etaríll do

Art .. 17 - O Poder. Executivo fica êluto-

Art. 16 - Compe ... e ao Tribunal Superior

do Trabalho. através. do seu PresidentE:, tomar todas as meàidas
Tcibunal Regional do TFabalJ'lo da lS' Ragião, com venci.mento~ e

vanto!llgen8 fixados pel", legislação em vigor, 06 (sei:s) cargos de

Jula CIo Trebalho Substituto, os cargos em comi.!l:Jão constantes do

Anexo I, 08 carg08 efetivos constantes do Anexo II e a Tdbell:l de

Grat'ificl:IIção de Repre:Jentar;D:o de Gflbinete, integrada por funções

de natureza adminil'Jtrativa para in!3talaçào e funcionamento

Tribunal P.egi~nal do Trabalho da 181 RegHío.

do

d. Chefia e A9sil!ltênc:ia, conetante do, Anexo lI!, de:'ltBl Lei. riltado abrir crédito e::l'pecial attlí o limite de NCZ$

§ 11 - Os earo",s CO.D1ft.aDte.a: .da.a ). para

1I"'ft8ma Tabela do Tribunal Superior do Trabalho.

I e II desta Lei serão 'providol!l após a in.'Jtalação ÕO Tribunal

§ 2! - Os valores das funções, da Ta-

bela de Gratificação de Represontação de Gabinete dp Tribune.l

Regional do Trabalho da 18- Reçi~a - GO, são i.dênticos aos da

nestedecorrentes da abertura do crédito especial. autorizado

l'I:rtigo será consignado em favor do Tribunal Superior do Traba-

§ 2t - Parll atendimento d;,.g depe!las

lho.

§ 1~ - O crédito a que se refere e9te

Justiça do Trabalho.

atender às d~pesas iniciais de organização, instalação

funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da lBa Região da
E.-Regional do Trabalho da lei Região, com sede em Goiânia.

t.ado de G;ilÍs, no!! termos da legislação em vigor.

§ 3!! - Ato interno do Tribunal Regio- i!lrtiço. poderá cancelar dotaçQes consignadas no orçamento da

na! do Trabalho da lei Região - GO, (l:!3tabelecer.á as atribuições la' Região de. Justiça do Trabalho, õetinadol's às depesas que se-

das (unções constantes do Anl'!xo 111 desta lei. riam realizad.as pelas .Junta!l de Conciliação ~ Julgamento desmem-

bra.das, OU· outras dotaçõe:!I orçament~rias.

Art. 13 - O Tribunal Regional do Tra-

Art .. 18 - Não poderà.o !'ler. nomeados,

admitidos ou contrq.tados, a qualquer título, para funções de ga-

binete, cargos em comissão ou funções gratificadas da aôminis-

balho da lal Região, dentro do prazo de 90 (noventa) dias,

tado. <'ri !tua instalação, a1irir~ cencura'" público de prova,s 18 tí-

tulo8 para preench~mento das vagas de Juiz do Trabalho Substitu-

to, depois de sati.sfeito o dit!pogto no ~rt. S2 desta Leí.

Art. 14 - O; servidores atualmente 10-

tração do Tribunal. parentes ôe Juízes em atividade

dos h-' menos de OS (cinco) anos, até o terceiro grau.

apo5cnta-

tlldos nas Juntas de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no

território da 101 Região da Justiça elo Trabalho, poderão pe:rma

neceJi no Quadro de Pe~soal da 10- Reglão, mediante opção l:!.9cri-

Art .. 19 - E!lta Lei entra em vigor na

data de !lua publicação.

ta c irrctr:t~vcl, manifestada Presidente do Tribunal rcs-

pectivo, dentro do prazo de 30 (trinta) Clias, contados da publi-

caçã.. desta Lei.
Art .. 20 - Re:vogam-se as disposicõe·s

em contrário.

Art. 15 - O;'J Juí~e8 nomeados na forma

do artigo 311 desta Lei t-omario posse perante Prel';lidftnte: do

Trfbunl!ll Superior do Trabl"!lllho. Bra.ília, em de da 1989.

~_!!_~-~-Q !
(lei n 2 • de de de 1.9S9)

Tribunal Regional do Trabalho da lS" Região - Cargos em Comissã~

N Ú M E R O

Dl

C A R G O

DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA

c O D I G O

TRT-lS" - DAS-IOl

Dl SECRETÁR!O-GERAl DA PRES!D~N~!A TRT-lS" - DAS-lOl

Dl SECRETÁRIO DO TRIBUNAL PLENO TRT-la" - DAS-lOl

01 DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TRT-lS' - DAS-lOl

Dl

Da

DIRETOR DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

DIRETOR DE SERViço

TRT-la~ - DAS-IOI

TRT-lS" - DAS-lOl

08

03

ASSESSOR DE JUIZ

ASSESSOR

TRT-lS" - DAS-102

TRT-Ia~ - OAS-I02

Dl SECRETÁRIO DE CORREGEDORIA TRT-lS" - DAS-IOl
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(Lei n l de de de 1.909)

Quadro Permanente ~e Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 'ra la" Regiio

Outras Atividades Médico 02 TR:r-18B NS - 901

d. Níve~ Supe-

rior. Código TRT~

11l' -.HS - 900

Odontólogo 01 TRT-18" NS - 909

GRUPO

Atividade de Apoio

J~iciário, cÓdi

go TRT-I0" - ÀJ-020

O~tra~ Atividades

de N!ve1 Médio, •

CÓdigo TRT-18"

m~-1000

CATEGORIAS FUNCIONAIS

Técnico Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador

Auxiliar Judiciário

Agente de Segurança Judiciária

Atendente JUuiciário

Çontador

Engenhciro

Bibliotecário

Auxiliar de enfermagem

Telefonista

Auxiliar Operaqional de Servo

niv. (J\rea de timp. e Congerv.)

NÚMERO

46

07

66

11

30

03

ar

02

03

C3

19

CÓDIGO

TR.-1B" AJ - 021

TRT-1B' AJ - 027

TRT-1B' AJ - 023

TRT-18' AJ - 024

TRT-1S" AJ - 025

TRT-18' NS - 924

TRT-18' NS - 916

TRT-18' NS - 932

TRT-IBO - NM - 1001

Tl'.T-18' - Nfl - lC04

TRT-I6' - N~ - 1006

A.- NS'"lO'õl 15

B - 1'8-16 a 21

C - 1'3-22 a 25

A - NS-10 a 15

B - NS-16 a 21

S - NS-22 a 25

1\ .- NH-24 a 27

B - NH-28 "- 31

C - Ni'I-32 "- 35

11 - t1l'l-24 a n
B - NN-28 cl JJ.

S - tm-52 a }5

A - I,T[:;!~2tJ, 61 27

B - Nl'l-28 a '31

S - [·m-32 iJ 33

~. - NS-Q5 Q H

B - US-1Z 8 J.G

C - ~;S~!1 2 21

S. - NS-2~ 2~J

A - NS-03 a 11

B ..: 11$-12 " 15

C - 1':8-17 G :n
S - t~'~-22 Q 25

A - I:S-05 8 11

B - l:S-l~ Q 16

C - NS-17 a 21

S - NS-?2 il 25

J\ - tiS-05 a II

B - tiS-H l.G

C-Ns-l"i<B.21

S '" NZ-22 i2 2S

A ~ US,,:,OS (} !.1

B ~ r~S-12 '3; 115,

C = [JS-!7 a 21

S ~ nS-2~ 8,' ~g)

A - Im~17 Q 2S

E - H'H-21} " ~2'

~ - 1:1'l-30 Q n

:\ - KH-O<! G n

8 - NN~12 a 16

S - h:N-.l.1 19
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--:../
GRUPO

Artesanato, Có-

digo, 'XR'I'-lBII -

ART-700

~rtesanato, CÓdi-

go, TRT-lSa

ART-700

CATEGORIAS FUNCIONAIS

Agente de Vigi15ncia

-Artífice de Meeânica

Artífice de Eletricidade e

Comunicação

ArtÍfice de Carpin'blria B Mar

.:enaria ..

Artífice de Arte~ G!áfica?

08

02

02

02

02

CÓDIGO

TRT-18' - NM - 1045

TRT-18' - ART-702

TRT-1S' lIRT-70J

TRT-1S' ART -704

TRZ-18: - ART-706

li - NM-12 a 18

B - NM-19.a 22

S - NM-23 a 26

Classe de Artíf. -'~--o7 a 12

Artíf. Especializado-r:1-lJ a 16

Contrarrestre - ll'!-17 a 22

Mestre - ~-23 a 27

EspecW - ~-28 a 30

Classe de ArtÍf. - N:'1-o7 a 12 •

l.rtlf, Especializado-l"''1-13 a 16

ConUimeatre - NM-17 1lI 22

Mestre - U1-23 a 27

!Dpccial - ~-28 a 30

Classe de ArtU'. - ~7 a· 12

Artif, E>3P'Ciali.zàci:,:l<t-13 • 16

Contrarrestre - ~-17 a 22

Mestre - ~-23 a 27

Especial - Ni-28 • 30

Classe de Artír. - ~-07 a 12

Artíf. Espccializaõo-~"1-13a 16

Contrarrestre - N'oi-17 a 22

Mestre - W:-23 a ,7 \h
Especial - N1-2B a 30 'J /

v"~~~v"-------.'-----'---- -----'-----l--------t------7'-1~~,

ANEXO 111

(lei, de 1989)

Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete do 'l'ril>.lnal Il<9iooal do Trabolho da 18" !legião - m

G A li r 11 B T E F U N ç O E S QUAIITIDADE

PRESIDl':NCIA

VICE PRESIDtNCIA

JUiZES

(06 seis 1

DIRETORIA-GERAL

ASSISTENTE-SECRETÁRIO

CREFE DE SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETÁRIO ESPECIALIZADO'

AGENTF. ESPECIALI ZIIDO

AUXILrAR ESPECIALIZADO

CREFE DE SERVIÇO

ASSIST~NTE ADMINISTRATIva

5ECRETÁR10 ESPECIALIZADO

AGENTEI:SPECIALIZADO

l\UXIi.I~..R ESPECIl\LIZl..DO

~HEFE DE SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETÁRIO ESPECIALIZADO

AGENTE ESPECIALIZADO

AUXILIAR ESPECIALIZIIDO

CHEFE DE SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRhTIVO

SECRETÁRIO ESPECIALIZADO

AGENTE ESPECIALIZAOO

AUXILIAR ESPECIALIZADO

01 (hum)

Dl (hum)

02 (dois)

02 (doi,) .•

01 (hum)

02 (dois)

01 (hum)

01 /hum)

01 (hUlll)

01 !hum)

01 (hum)

06 (seis)

06 (seis)

06 (seis)

e6 (seis)

06 (seis)

01 (hum)

02 (dois)

02 ,(dois)

01 (hum)

02 (dois)
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GABINETE

SECRETARIA DO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA DA

CORREGEDORIA

SECRETARIA

ADliINISTRATIVA

SECRETARIA

JUOICIÁRIA

08 (oito) DIRETORIAS

OE SERVIÇO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

FUNÇÕES

CHEFE DE SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRlITIVO

lISSISTENTE CHEFE

CHEFE DE SERVIÇO

}.SSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETÁRIO ESPECIALIZADO

AUXILIAR ESPECIALIZlIDO

CHEFE DE SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE CHEFE

~ECRETÁR;rO ESPECIALIZADO

AUXILIAR ESPECIALIZlIDO

CHEFE DE SERVIÇO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETl\RIO ESPECIALIZADO

AOXILIAR ESPECIALIZADO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE CHEFE

S!lbado l' 63e5

Q U A N T I D A ~), 'lli)
~,;...?/!..

01 (hwn) ~

01 (hum)

03 (trê.)

01 (hum)

01 (hum)

01 (hum)

01 (hum)
f-

OI (hum) (]\
01 (hum) ~

~
Oi (hum)

01 (hum)

01 (hum)

01 (h=)

Dl (h",,)

Dl (hum)

Dl (hum)

00 (oito)

24 (vint~ G! qU<Zl,,"Z'o11

.1t'llJlo I YI\l.C1t
CI'NflftvJJf':

1ttll'.l

..!.'?!","'...:!:'- t1411MIO M':J('!!l1.

'''-'-- ---...,-. ----
.IJl

'.120,72 De 57./):'9.7t

~,3S4.'G !"I 3e.IU,. 'li
n

f1h.1I~1 ~,Sn.11 OI ~,I-4r,. ,~

IIM-' ,. "1,',,: 1\ )'.,II'I.n

[IM-' 2.1H,111 OI! 17 ,I ~,O.'~

.m
H'·IO 1.145.85 46 !>2.109.10

"i-lO 1.145,AS 01 !3.020.95

''''-2' t,.43,OS •• 42 ...... Ja

""·24 643.05 Il I.on~55

t"'~2. 6<3,05 JO J","91,~

NS-OS t.CHO,74 02 2.cal,4!!

N~·O~ 1.0010.14 OI 1.0<10.74

J/S-OS \.0010,7' 07 3~.122. 22

n.·05 1.(}10.7' OI l.etO, J4

N9·0S I.01fJ,7. O~ ·2.0fl1,oiA

tI1-17 ~10.':I 07 1:712,79

""·04 (t".) 5~.'1 Ol I. 705.23

1<1-0) .( ...) %R.C1 n 10.797.79

tl"l-l~ (, .. )
~.'I oe 4.5-47,2tJ

Moi-O' C''') "~,"1 02 l.lJ6.B:2

tI'l-01 1"') SGll.H 02 1.136.82

tI'1-0' C'U) Y.»a,41 02 1.136.l!l2

N1~Ol ( ... ) !t(,.e,~l 02 1.1]6.182

.lJZZ
~s.!IO Dl 665.e<l

59~,1l 13 7.74•• 23

406,(,1'1• 2] 9.353."

173.41 I' 2.c.21,es

173
f
42 cn I.sr,<l.7e

144.52 H '.on,21'1
___JQjj.Ul- ----llL-._ --ll..JQ1 •.QL-

P'"OHI"~Ç~O

~..9~lJ.r~J!1lli~~.Il!l:l~

2C·· M-"Jnnnf:~5PJ:Rt:lMIO

25, ... Ott7'E OE SERVIço

.» . '\s!HtUN'tr. M:t1H1t!'Jf(An·,'O

27 ... sn:r.t-:1huo F.SPOCIAU1.AOO

28 .. IGDi1r. ~1'D:I"L17AOO

n ..... AuxILIM r_Wfl:IAtl1.N:O
)Q - /IS"'S1!l'ill,-,.O>lJl.IfTCrr. l _

P..lI(D9 00 QWrtQ I'f?!'W:Y1!IJ: (HI

06 ," ,t'nm:o JUD1ClAAI0

pl .. cr)CI)"L' DI: JUSl IÇA AVAlIAI:Ot

De ! ~lJ)(llIAlt JUD1ClAAI0

09 ... Nir:mp; ~ 5fLUW";A JUDICIÁRIA

.10', ~ll'MJmIt JUOIC1AAI0

ii·.~·,Hàll(:O

12 -, cxx:m6tooo
~.U ~.·o:tnNXtl

14 .. o-.crnt lEI RI)

l5 ... IllUuarrrhlO

1'6 -~ ~uxn.IN{ Df !NnRt1.~D
:ll..:-,nm;"IS"f1I _ .. :... _.. _. .
le • A11lC. (}I', r;rnv. DII/~5I:ol5 (~".A Df!: ttHI·E:t.A !

W~:lU1VAI,).o)

19 - J.GE:flE Dl YIGIW-ntA

20 .. AA1 IFlCE O! HJD::1..NlCA

21 • 11M frra Dl nL"In ICI01\OE: t: ~to.ç1.o

22 .. AA1tnct os CAAPHnNHA r. Ml\IICfJ'/MIA

23 .. 'M1!nCE li!!: AA'tr.s ~lC!1$

~l&'l1l:l(')

O) • Ol"r.]{tt (llJlf\[ p. IlIn"IP:1.(1tTo GH11\l r'll't r11':,'H!lr1M:IA

0\ .. &rm:lAnIO tn 1'1'1n, Illn'·lfll"!f 'Ir: ~h''WI''"'A'l'l,
·;.M;r.~,1..An~' (11. r: rlInWI!.1I1O fl1i nlfUtllllJt.qA

~ .. IHltr.1(l1lr.s rn: .!'fJ1VH","O

l:M:lll'1.l.lIl...IV>l1.!\l7A-!;ID.l;L'L
01 ... JUIZ 00 UtIttl.Jr'V.L

02 .. JUIZ SUIlS'tITmu

aOHAI

,.) IU:LutOAS Ao GRAllrICN',J.':l f:XTRJ.OOOWAAIA r;: ,. CiA;'trICN",)o JUlJlcr.("IA

(U) nnt.:!OAS AS CJ<A1IrJ~.....r.s DI!: CJ\N'<u.'R Pf~"IDn:f: (vrtRN:flOHWlIA. JUOICIIJUA, Do:. ttl N' 236' [ Of:

Htl'l::l W1'UlIClll

r~) VAWI M5JCOI Pl!Xl PW:l:mL D~ SAtAAlOll'!Al!. A! CRAllrror,llr..s Ot CAA.\"" 1'U'l'WIl>rtt

1!it, f'lI 21 c'll!.' ~Ir.>

~-lc..Q.uOAJ
'R~rf,..fJ(J IJ.,ulf(n'" (~~jt{.,
''"''tt fi 0.."'."14'''' .dtlfo'l6

~~.~
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~; <. serem pagas à ccmissão de Instalação· 3
membros x 90 dias OCz$. 40.000,00

Julho de 1989

MATERIAL DE COOSUM:l
Impressos em gera1
Artigos de expedientes
Diversos

NCz$. 40.000,00
NCz$. 18:000,00
NCzS. 5.000,00 Ntz$. 63.000,00

OCz$.208.ooo,00
NCz$. 200. 000, 00

OCz$. 90.000,00
NCz$. 75.000,00
OCz$. 25.000;00
OCz$. 25.000,00
NCz$. 10.000.00

wrROS SERVIÇos E ENCIIRGOS
Instalações (divisórias, pinturas, adaptações)
Taxas de Telefones, Energia Elétrica, Água e Esgotos
Diversos •
Despesas can Solenidade de Instalação

WIPAMENIOS E MAtERIAL PE!1M1\NOOE
Veiculos (8 IlEI'RESENIl\ÇM) e 2 DE'SERVIço)'
Mobiliário em geral
Montagem do Plenário (Bancadas, Sistemi de Sem, Poltronas.
Ar COndicionado e carpete)
Equipamento PABX (50 ramais)
carpetes e COrtinas
Ar COndicionado (gabinetes, secretarias. serviços etc.)
Diversos

NCz$.
NCz$.
OCz$.
OCzS.

50.000,00
10.000.00

5.000,00
15.000.00 OCz$. 80.000,00

NCz$.633.ooo,oo

LINIIAS TElEFONICAS
TOTAL

NCz$. 34.000,00

t1ç~~';~~~';~b~

(*) Veiculas base: Opala SlE 4 Portas à gasolina e Kombi Stangard a Álcool

Tsr, em 23 de naio de 1989

~
REXlINAtJ)() t>ATROCíNro IlABJdO

Dire Jr SCIIuditoria

JUS '1' X !'"I C A T I V A

o projeto de lei em l'nexo, subme.tido .iJ consid.§.

.{.çÃo do Congresso Nacional, objetiva c:rillr a 18 8 Regilio da Just1..

ç. c.: j Trabalho 11 o. respectivo Tríbunjll Regional do Trabalho, com

!sede ell Goiânia - GO., e jurisdiçiío em todo o território do Estado

d. Goiás, e dá outras providêrrcias.

Trllta-se de propo~ição que vem ao encontro Ôll~

••pirações @ pleitos õe ~iVer!108 segmentos .eociaiB do Estado de

Goiá., notadamente das' l'Il!.!'IoeiaçÕItB de clasees empresarLl'IiB e de

e.pregado., que en!atizâm 1 neceeeidade urgente de atend.imento da

reivindicação. A 101 Região da JU!ltiça do Trabalho, que Abrange

atual1ltente o Distrito Federal C! os Est8dos dI!: Goifts f TOc8ntins.

Mat;o Grosso e Mato Gro!l.!lo do Sul f com sede em BrarlÍlil! (DF), já

nio e.tÁ .endo suficiente para ~tendeJ:' ftl!l necessidlldes 'lStuaia dil!l

Região, sendo que 0:8 atuai!l acúmu"los de processo!!, agravados, ano

epÓlI ano, aCi!rretllm l5cnBíveis preju:í.zoa às partee envolvidaB

••UII prol;uradoree:, elevando 015 custos com deslocamentos à Capital

re4eral • t:omprometendo .. celeril3ade do: julgamentos.

t por df!mais -sabido que' 11 Justiça do Trabillho

tfJDI por escopo fundamental o julgamento dos dissídios decorreu

tes da relações entre empregado!! e empregadores" conc,arrendo PE

ra a harmonia que deve existir entre as categorias profissionais

e econômicas, '~em a qual o crescimento da Nação. tão desejado por

todo., seria pre.;iudicado de maneira sens.í:vel e irrecuperável.

Tal funçio. todavia. nio se pode efetivar.

.... O. 1IIei08 IIdllqUAdo8, que permitam a tramitação rftpidft das mi
lharee de ações que, anualmente, !Ião ajuizadas em primeiro grau.

percorrent!o, apÓlI!I, os Tribunai!"l Superiores, em ra.z~o do uso do!'!

reeI. '08 que a legiDlação trabalhil!ta admite.

t" forçoBo reconhecer que cste projeto de lei,

a t!eflpeito de conl!ltituir jUl!Ito anseio das unid~de:8 beneficiárias

(como fll!! pode p~rceber pal,,!! mllnife'stllções, vil!l telex, de todas

as entidade.. BindicaiB de emprfl!gadol!'l e emprcgadorcD, O.A.S.

outrll8 representa'tiva!l da 'Comunidade), r~pre8enta, 90brt!:tudo.

porspecti'llc oDG c;'2!'16fog@r l c. 'X'r:ibunpl f-iegiC>r'![J). 'J'i':".:lhuXh!) el.] 100

Região, ainda maie com o ac:rtiflcimo de serviço previsto. em funç~o

do que dispÇit! ° Artigo'll4, <ia Constituição P"edftral.

Daí !Ie pode ressaltar não só a ,conveniência.

como também a necessidade de se promover a criação da 1811 Região

da JU!ltiçl!l do Trahalho e o respectivQ Tribunal Regiomll, princi.pel

mente em fece da norma cogente contida no Artigo 1~2. da Lei Mag

ne
Neste I!'lspecto deaejo !Ja'lient~r a importante mi!

nifestagão do Exmo. Sr. Governandor do Estado de Goiás, Dr. Henri

que Santillo, que desde a sua posse vem realizando esforços no

eentido de insta lar em seu Estado o T. R. T, ôa 18 11 Região •

Recentemente. S. Exa. deu-me ao honra de enviar

li) "'fício "G" n! 050/89. de 17 de fevereiro de 1989, reafirmando

.U..l di.posiçso de ceder ia Ju~tiça do Trabl!'llho o prédio destinado

8.0 tuneionamento do TRT •• 'minimizando,' al!!sim;. os cust.ao com Bua

in.talaçiio e manu tenção.

Trata-se de mll.gníticc prédio. "todo raforml:ido,

onde funcionou o Tr.i"bt,mal de Justiça de Goiás. que permaneceu çom

ali salea de julgemcnto intactas. inclusive com as bancadas dos

Sr5. Desembargadores. As fotos ,que integram o processo que .deu

origem à criação do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. demons

tram que o prédio é excelente e projetado para o funcionamento de

um Tribunal.

Cabe, ainda, urnD explicação sobre a si tuação

doa demais E!'Jtados que iJ;ltegram o TRT, da 10. Região. r:om sede

Brasília. 'e jurisdição sobre o Dietrito Federal. Tocantins, l1ato

Grosso e Mato Grosso do Su1. Esta Presidência recebeu manifest-ª.

ção oficial das respectivas seccionai! :la O.A.B., evidenciando

-desejo dos jurisdicionados daqueles- Estados. de permanecerem vin

eulado. &0 TRT. ela 10. Região, enquanto nã~ reunirem condições i\
ra sediar seu próprio '1'rihunal.

'As facilidades de ~ce13so li Brasília e a oportl!

nidade que terão os advogados d.aquales" trê1'J Entados de tratarem

d. suas caU5aB no Tribunal Super'1or do Trabalho e dcm<:lis Tribg

nais Superiores, justifica a preferênc~.i3 pelo TRT da Capital FedQ.

raI, além de ~'fitar CUSt08 lJoic·ionai,s com viagem e estada I}!ffi
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Além disso, parece-me que a mOdificação da

8tus1 estrutura de competência territorial dos Tribunais RegiQ.

nele, qu. alcançem me:l..15 do- um E.ta"o. eó serio constitucionalrn ente

indilllcutível na hipótese de e't"iaç8o ~o TRT próprio. ~ara aquelf)

Zetado r.tirel;1o da jur!s!Z!içio primitiva. como !i'le e!!tft fazendo com
Gaiã••

Pllt'8 concluir, @ tora de dúvida qu-e. 'C;orn 0.

9rende surto de progt'elJ15o do Eetado de Goi,;s, a'l5 quo:5tões OJ;iun

do. da. relações dft tre.belho, incluí.dos os dissídios c:oletivo:s,

tendlllr;o a aumentar, o que está a exigir que a ,Justiça do TrebA

lho esteje cada vez mais plróxima e mai'!!: ágil, e fim ee atender

bem e prontl.lmente os ·seu!I juriedicionado5. o que pode ser a lean

çedo com a criação da lS' Regi;o da Justiç'i:I do Tro!!bo!!lho.

Estas as c:on~ider.~ç:ões que n09 )?eT:'m:i.r:.imos [.0.

zero na convicção de que o Congresso NiJcional tar.j seil8:i.'~ilicl.Z!.

ãe sufuciente para atender o que aqui se contém, com o que est..J.

rá concorrendo para a Paz Social e, l'!!m consequ~nc:i03, contr.:"Dnin6ô

para o desenvolvimento do Pais.

OFíCIO STST, GDG, GP N9 225, de 24 de junho

de 1989, encaminhando emnda do autor ao Pro
jeto de Lei N9 1.674/89.

Senhor Presidente

Através do OF.STST.GDG.GP.N2 163/89, este Tr~

bunal Superior do Trabalho encaminhou à apreciação dos Exmoso

Senhores Membros do Congresso Nacional Substitutivo do Projeto de

Lei n 2 1.674, relativo à criação da 18~ Região da Justiça do TrE

balho e o correspondente Tribunal Regional.

Contudo, referido substitutivo requer Emenda
•

em função de consubstanciar equívoco constante do Anexo 11, 11l·ti~

ma coluna, que dispõe sobre Classes e Referências das Categorias

FW1cionais, constitutivo de denominação"C" para as Classes das

~ategorias Funcionais de Técnico e Auxiliar Judiciário, do Grupo

Atividade de Apoio Judiciário, quando a denominaç~D correta das

sobreditas Classes deveria ser "S".

Valho-me do ensejo para reiterar a V.Exa. prQ

testos de estima e alta consideração.

do Traba1ho

Exmo. Sr.

Deputado ANTÔNIO PAES DE ANDRADE

DD. Presidente da Câmara dos Deputados
"RPA<:fTTJ\_n....
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - Pequeno Expediente

Tem a palavra o Sr. Sólon Borges dos Reis

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, S'; e Srs.
Deputados, repercute na Europa o analfabctismo rei
nantc no Brasil. Ainda agora. a imprensa européia insis
te em veicular a existência dos vinte milhões de analfa
betos brasileiros que figuram nas nossas estatísticas,
educacionais. .

Três anos após ter sido criada para substituir o extinto
e criticado Mobral, a Fundação Educar confessa que
não conseguiu cumprir sua tarefa de diminuir o número
de analfabetos em nosso País. Esse número, segundo
a própria Fundação. desde 1985, estã estacionado em
vinte milhões de pessoas: isto é, 28% da população
se constituem de analfabetos. Há Estados no Nordeste
- ou pelo menos um Estado- em que mais da metade
da população maior de 14 anos não sabe ler, nem escre
ver.

Três melancólicas conclusões se extraem dessa reali
dade. A primeira é que a educação ainda não é priori
dade no Brasil. Os Govcrnos procuram livrar-se da pro
blemática. jamais a efrentando com determinação. A
educação - principalmente o ensino - está ainda longe
de ser a prioridade nacional número um.

A segunda triste conclusão é quanto à inefeciência
da máquina administrativa brasileira, um dos aspectos
mais penosos da nossa realidade. É realmente melan
cólico o quadro da burocracia no Brasil. com a máquina
governamental emperrada e ineficaz,

A terceira conclusão é que o desperdício dos recursos
financeiros neste País é uma constante. Quanto mais
o Congresso tem destinado, através do Orçamento e
da própria Constituição. recursos finan.ceiros para a
educação. especialmente para a manutenção e o desen
volvimento do ensino, tanto menos progredimos nessa
área. A não ser quanto ao ensino técnico, a queixa
nacional investe contra quase todo o sistema escolar.

É verdade que um povo só tem a educação de que
pode dispor e não aquela que desejaria, senão qualquer
país. dos mais pobres e atrasados do mundo. já teria
resolvido sua problemática educacional por decreto.
Mas podemos ter uma educação melhor do que a que
temos, desde que gastemos mais no ensino e. principal
mente, gastemos melhor. Só assim será possível recu
perar o que perdemos em matéria de oportunidades
educacionais para a infância e a juventude. Enquanto
não dermos igualdade de oportunidades para todos, em
matéria de educação. não estaremos no caminho da
.iustiça social. nem marcharemos no sentido de implan
tarmos em nosso País uma verdadeira democracia.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. S.< c Srs. Depu
tados. a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira co
mandou uma reunüio de produtores em Brasília. sob
a justificativa de que, com a edição da Medida Provi
sória n" 32. corrigida em parte pela Medida Provisória
n" 37 (Plano Verão), o Executivo desindexou a econO
mia, congelou os preços dos produtos agrícolas, indexou
os contratos de financiamento e congelou o câmbio.

Assim. quando os preços internacionais da soja estão
acima dos preços históricos, os agricultores brasileiros
não puderam comercializar o produto. em face da irrea
[idade cambial. que revogou as leis de mercado e. nO
caso soja é o parâmetro internacional.

Diante da inflexibilidade da :irea econômica do Go
verno em revisar a política cambial. esta Frente Ampla
apresentou a presente proposta, como alternativa viável
para amenizar a grave situação do setor.

Qualquer demora em decidir o assunto alijará a pro
duçãO nacional do mercado. em face da entrada da
produção dos Estados Unidos da América, que deverá
iniciar-se no próximo mês de setembro.

A Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, reunida
após a movimentaç"o dos sojicultorcs em 28-6-89 em
Brnsma. preocupada com o clima de revolta no setor.
c objetivando resolver tanto O problema dos produ
tores. como do Governo. apresenta as seguintes suges
tües:
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que os financiamentos contratados para
amortizaç:Io com receita da cultura de soja,
safra 1988/89. independente da liberação, se
jum valorizados com correções e juros pactua
dos na data de 14-1-89:

- o valor obtido deverá ser dividido pelo
preço regional de saca de 60 kg de soja em
14-1-89;

- a quantidade de sacas de soja obtida se
constituirá no débito do agricultor, que terá
o vencimento de um .ano após o do contrato
original, pactuado em novo instrumento de cré
dito;

- sobre essa quantidade de soja incidirá um
juro de 12% ao ano em produto. que será colo
cado à disposição do agente financeiro até
30-6-90:

- o atual estoque de soja deverá ser liberado
ao produtor:

- os agricultores optantes por essa sistemá
tica se comprometerão a implantar a nova safra
com cultura de soja ou outra tecnicamente jus
tificada."

Com essas medidas, os produtores terão prazo para
comercialização sem pressão bancária. o Governo dis
porá de tempo para realizar ajustes econômicos sem
pressão inflacionária e a agricultura poderá, mais uma
vez, colaborar com a apuração de divisas para o País.

Rogamos o integral apoio desta Casa à medida em
referéncia. quando iniciaremos, dentro das próximas
horas. em uma Comissão tripartite - Congresso Nacio
naI. área Produtora e Governo - a análise desta pro
posta. na busca de solução para toda a agricultura brasi
leira.

o SR. JESUALDO CAVALCANTI (PFL - PI. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, S" e Srs.
Deputados, é com incontida satisfação que registro nos
Anais desta Casa a realização na cidade piauiense de
Corrente. do Seminário de Educaçáo e Agropecuária
promovido pela Fundação de Ensino Superior do Sul
do Piauí - Fespi. .

A promoção do seminário assinalou o término do
curso de pós-graduação em metodologia do ensino supe
rior, ministrado pela Unversidade de Passo Fundo. por
autorização do Conselho Federal de Educação, com
vistas a especializar o futuro corpo docente do Centro
de Ensino Superior do Vale do Paraim. mantido pela
Fespi.

Durante os dias 19 a 23 do mês em curso. professores.
estudantes, autoridades públicas, produtores rurais e
a comunidade tiveram a singular oportunidade de discu
tir. em alto nível, os mais palpitantes assuntos relacio
nados com a implantação do ensino superior naquela
promissora região do Piauí.

O temário central do seminário fundou-se na discus
são da proposta de currículo para as séries iniciais da
escola de l' grau e na análise de alternativas para o
desenvolvimento regional. centrado na agropecuária.

Em verdade, a implantação da chamada Universi
dade do Sul do Piauí. na cidade de Corrente, empreen
dimento comunitário que recebe o apoio do MEC e
das Prefeituras dos Municípios da região. vem se desen
volvendo em ritmo bastante acelerado.

Assim é que as instalações físicas do c3mpus univer
sit<Írio. envolvendo quase 3.000 m'2 de área construída,
achairr-se em fase de acabamento. As bibliotecas especí
ficas para as áreas de pedagogia e agronomia, os dois
primeiros cursos a serem iniciados no próximo ano,
já foram adquiridas. Também já foram comprados e
brevemente serão instalados nada menos que cinco la
boratórios - de química. fitopatologia, solos, sementes
e microscopia.

A idéia dominante, Sr. Presidente s" e Srs. Deputa
dos, é de construir uma instituição universitária distan
ciada do modelo tradicional. pois integrada à comuni
dade regional e primordialmente comprometida com
a melhoria de suas condições de vida. Sinalizada por
essa preocupação. será indubitavelmente um vigoroso
instrumento de transformação do meio em que vai
atuar. prestanto serviços. estudando, presquisando,
questionando e propondo soluções para os ingentes pro
blemas do extremo-sul do Piauí.
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Entretanto. para que atinja tâo ambicoso objetivo,
não basta apenas a idéia. E preciso formar quadros,
preparar recursos humanos, sensibilizar pessoas. des
pertar empatias. infundir confiança. enfim, criar as con
dições para a ação construtiva. permanete e transfor
madora.

Foi csta a razão determinante da realização do semi
nário, daí decorrendo o seu êxito. o que nos indica
que estamos aptos a construir um modelo de univer
sidade verdadeiramente comunit<Írio. Universidade que
universalize, isto é. que amplie horizontes e partici
pações, buscando a unidade no "mais", que é a imensa
maioria dos marginalizados, e abandonando sua história
adesão ao "menos", que é a minoria elitizada, social
e economicamente.

Sr. Presidente S" e Srs. Deputados, para quem. como
o orador, assumiu desde cedo uma posição de combate
contra as injustiças sociais. O atraso e o imobilismo,
a perspectiva de a comunidade se organizar e se equipar
para vencer, ela mesma, os desafios à sua volta constitui
motivo de entusiástico regozijo.

Essa portanto. a razão desse registro.
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente. S" e Srs. Deputados, neste
pinga-fogo, quero manifestar nosso apoio e solidarie
dade à administração popular de Santos. sob a direção
dos companheiros. TeIma e Sérgio Sérvolo. em unidade
com o PSB e o PC do B.

Aquela administração vem executando um programa
de Governo baseado em algumas prioridades, como
por exemplo transporte coletivo, buscando a sua muni
cipalização e o estabelecimento de uma tarifa social.
Há também o problema que virou um escândalo nacio
nal-a maneira como vinham sendo tratados os doentes
mentais. A Prefeitura tem adotado medidas sérias para
combater qualquer tipo de "marajá" dentro da adminis
tração. Em função dessas medidas domocráticas e mora
lizantes, vem enfrentando uma campanha do setor con
servador, buscando não s6 isolar aquela administração,
como teotando inviabilizar um Governo democrático
e decente.

Nós, que participamos de ato público em defesa da
administração de Santos, queremos chamar a atenção
de todos para a atitude irresponsável c reacionária das
elites daquela cidade, que não aceitam reformas no
sentido de uma administração voltada para os interesses
da maioria da população. Sabemos que o transporte
coletivo nas grandes metrópoles é hoje um problema
de calamidade pública, não só por causa do aumento
das tarifas, mas principalmente por suas péssimas condi
ções e pela deficiência dos serviços.

Além do mais. o jornal da cidade. por ser o único.
faz uma campanha antidemocrática de isolamento da
quela Prefeitura. negando informações à população.
Com justos motivo aquela administração busca uma
política de democratização dos meios de comunicação.
particularmente através do Diário do Município, para
que possa informar ao povo legalmente as suas inicia
tivas .

Destacamos que aquela Prefeitura é um exemplo do
que se refere ao apoio. ao respaldo que a população
da cidade lhe vem dando. Para nós. do Partido dos
Trabalhadores. administrar a Prefeitura, fundamental
mente. além de nossos compromissos de campanha,
é viabilizar uma relação de respeito à cidadania. possibi
litando ii população não sÓ acompanhar a administra
ção, mas também dela participar dando-lhe sustentação.

Por isso. queremos manifestar nosso apoio c denun
ciar a atitude dos grupos reacionários ultraconserva
dores, que não aceitam uma administração que realize
o que foi sua plataforma de campanha.

O SR. ENOC VlEIRA (PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
sabemos que o Brasil tem mais de 140 milhões de habi
tantes•• dos quais 20% aproximadamente são evangé
licos. E também, um dos países que têm o cristianismo
mais desenvolvido, porque quase todo brasileiro se con
sidera cristão.

As igrejas evangélicas, têm dedicado maior atenção
à pregação do Evangelho a todos os brasileiros e se
preocupam também em estender suas atividades a ou
tros países. Entretanto, para enviar ao exterior os seus
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missionários, elas têm encontrado algumas dificuldades
legais e.burocráticas, no que se refere à transferência
dos salários, em razão de a legislação brasileira exigir
que seja pago Imposto sobre Operações de Crédito
na ordem de 25%.

Não s6 as igrejas evangélicas, mas as demais denomi
nações ou confissões religiosas têm interesse em evange
lizar o mundo, .porque essa foi uma ordem dada por
Jesus Cristo, quando disse aos seus discípulos: "Ide
por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criatu
ras".

As igrejas evangélicas, através dos tempos, têm,se
preocupado em cumprir esse mandamento de Jesus
Cristo.

Gostaria de manifestar nesta manhã a preocupação
das igrejas de confissão evangélica no cumprimento des
se dever bíblico. •

Na tentativa de resolver, essa questão, estamos enca
minhando projeto de lei que dispõe sobre a situação
de ministros de confissão religiosa contratados ou trans
feridos para prestar serviços no exterior, na esperança
de que esta Casa, sensível como é aos problemas do
.povo brasileiro, independentemente de credo religioso,
possa ajudar a equacionar a matéria.

Tal preocupação não têm as empresas 'prestadoras
de serviços de .engenharia e de assessoria sediadas no
Brasil com seus funcionários no exterior, porque já há
algum tempo - àinda no Governo, do Presidente João
Figueiredo, em 6 de dezembro de 1982 - esta Casa
aprovou projeto que se transformou na Lei n' 7.064,
dispondo sobre a situação de trabalhadores contratados
ou transferidos para prestar serviços no exterior.

As igrejas evangélicas búscaram beneficiar-se dessa
léi. Entretanto, encontramos de parte das autoridades
governamentais diversificação na interpretação do refe-
rido dispositivo. ..
O ministro de confissão religiosa não podia beneficiar-se
daquela lei; somente as empresas prestadoras de ser-

. viço., .
, Sr. Presidente, encerrando meu pronunciamento,
convoco as comissões técnicas, desta Casa para, na oca
sião oportun'!, examinarem com o cuidado necessário
o projeto que encaminho neste momento. '

PROJETO DE LEI
N' , DE 1989

Do Deputado Enoc Vieira

Dispõe sobre a situação de ministros de confissão
religiosa contratados ou transferidos para prestar
serviços no exterior. ,

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As entidades missionárias que contratarem

ou transferirem ministros de confissão religiosa para
prestar serviços no exterior poderão converter e reme
ter, para seu local de trabalho, os valores correspon
dentes à remuneração paga em moeda nacional.

Art. 2' As remessas referidas no artigo I' serão fei
tas através de instituição bancária autorizada aoperar
em câmbio, enquanto durar a prestação de serviços,
na moeda do país onde o miiüstro de confissão religiosa
estiver residindo ou, no caso de absoluta impossibi
lidade, em d6lares dos Estados Unidos da América.

§ l' ,A taxa de câmbio a ser utilizada para a conver
são dos valores será a oficial do dia da operação.

§ 2' Sobre a remessa dos rendimentos não incidirá
cobrallça alguma a título de Imposto sobre Operações
de Crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários. , .

Ar!. 3' Os rendimentos recebidos no exterior por
ministro de confissão religiosa residente ou domiciliado
no País, ainda que em decorréncia de atividade religiosa
desenvolvida no exterior, transferidos ou não para o
Brasil, serão classificados,-para fins de pagamento do
Imposto de Renda, nas cédulas correspondentes à sua
natureza, como se tivessem sido recebidos no País, ob
servado o disposto em acordos internacionais destina
dos a evitar a dupla tributação. e a 'prevenir a evasão
fiscal.

Art.' 4' Os ministros de confissão religiosa que
transferirem ou tenham transferido sua residência do
país para o exterior, a fim de prestar serviços religioss,'
como' assalariados de entidades mission'árias, ou por
estas·credenciados por tempo indeterminado na condi-
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ção de trabalhadores autônomos sem vínculo empre
gatício, poderão optar pela manutenção, para fins de
Imposto de Renda, da condição 'de residentes no país,
observatlõo disposto em acordos internacionais destina
dos a evitar a dupla tributação e a prevenir a evasão
fiscal.

Art.5' O ministro de confissão religiosa contratado
no Brasil ou transferido por entidade missionária para
prestar serviços no exterior, na condição de assalariado
ou trabalhador autônomo, enquanto estiver prestando
serviços no estrangeiro, poderá converter e remeter seus
rendimentos para a sede da entidade missionária no
Brasil, no todo ou em parte, através de instituição ban
cária autorizada a operar em câmbio, observado o dis
posto em acordos internacionais.

Art. 6' As entidades missionárias assegurarão a
aplicação da legislação do trabalho e de previdência
social que fôr mais favorável aos ministros de confissão
religiosa que assalariarem ou credenciarem, segundo

.. o disposto nos acordos internacionais.
Art. 7' Será aplicada, no que couber, aLei n' 7.064,

de 6 de dezembro de 1982, aos ministros de confissão
religiosa contratados no Brasil ou transferidos para
prestar serviços no' exterior.

Art. 80 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação, inclu
sive no tocante à autorização para operações cambiais
relativas às remessas referidas no artigo 1'?, e ao regime
tributário a que estarão sujeitos os ministros de confis
são' religiosa contratados no Brasil ou transferidos para
prestar serviços religiosos no exterior.

Ar!. 9' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

:Justificação

Foram necessários 1979 anos ap6s o nascimento' de
Cristo e 479 anos 'ap6s o descobrimento do Brasil para
que os ministros de confissão religiosa, através da Lei
rio 6.696/79, fossem equiparados aos trabalhadores autô
nomos no tocante á previdência social urbana.

A partir de então, passaram a usufruir das vantagens
previstas nos acordos internacionais firmados pelo Bra
sil para promover a consolidação dos vínculos recípro
cos de amizade e cooperação com outras nações, objeti
vando a proteção dos trabalhadores migrantes dos seus
respectivos países, e a evitar a dupla tributação e a
evasão fiscal.

Este conjunto de medidas representa um avanço ne
cessário mas não suficiente para que os ministros de
confissão religiosa possam cumprir com suas obrigações
internacionais, vez que ainda existem empecilhos ao
pleno, exercício de suas atividades missionários.

Nossa proposta pretende suprir esta lacuna no nosso
ordenamento jurídico, especialmente no que concerne
'à autorização para operações cambiais relativas à remes
sa dos seus rendimentos, e ao regime tributário a que
estão sujeitos. .

Pretendemos seja possível a remessa para O exterior
dos valores correspondentes à remuneração paga aos
riIinistros; sem maiores entraves burocráticos, como já
ocorre com relação aos demais trabalhadores contra
tados ou transferidos para prestar serviços no exterior,
amparados que estão pela Lei,n' 7.064/82. -

Observado o disposto nos acordos internacionais,
permitimos aos nlÍnistros sejam classificados seus rendi
mentos recebidos no exterior, para fins de pagamento
de Imposto de Renda, nas cédulas correspondentes à
sua natureza, como se tivessem sido recebidos no Brasil;"
optar peia manutenção, para fins de Imposto de Renda,
da condição de residente no país 'quando tiverem sua
residência transferida para o exterior a fim de prestar
serviços religiosos como assalariados de entidades mis-

. sionárias ou por estas credenciados por tempo indeter
minado na condição de trabalhadores autôuomos sem
víriculoempregatício; e converter e remeter seus rendi
mentos recebidos no exterior para;a sede da entidade
missionária no Brasil, quando estiver prestando serviços
como assalariado ou trabalhador autônomo.

Às entidades missionárias, por sua vez, asseguramos
a aplicação da legislação do' trabalho e de previdência
social que for mais favorável aos ministros que'assala
riarem ou credenciarem, obédeddo o disposto em acor-
dos internacionais. '
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Estas 'medidas, juntamente com aquelas outras já
mencíonadas anteriormente, enfeixam o elenco de pro
vidências necessárias ao desempenho satisfatório das
funções exercidas pelos ministros de confissão religiosa
e, por não ferirem as diretrizes constitucionais 'ou os
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, as apre
sentamos à apreciação dos ilustres Pares desta Casa.

Sala das Sessões, 30 de junho de 1989. - Deputado
Enoc Vieira.

o Sr. José Lourenço- Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder do PFL, por alguns minutos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra a V. Ex', como Líder.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, acabo de ler notícia publi
cada pelo "Correio Braziliense", da sucursal de Recife,
cujo título é o seguinte: "Dedo de Lourenço dá demis
são na Chesf".

O .Presidente dessa empresa, demitido, diz que eu
havia pedido favores escusos inclusive para uma empre
sa da' qual faço parte. Quero que o Presidente da Chesf
seja mais claro. Diga, primeiro, o nome das empresas
para as quais pedi favores, quando e qual O tipo de
favores que solicitei, se foram políticos ou comerciais.

O dever primordial que deve ter o Presidente de
uma estatal é o de fidelidade política ao governo a
que serve. É o mínimo que se pode exigir de alguém
que ocupa um cargo público, no sistema político em
que vivemos, que é o sistema democrático.

O que S. S' não quis dizer é que estava fundando
um partido e usando para isso o prestígio da companhia
que presidia. Fosse S. S' um cidadão qualquer, ou esti
vesse fazendo isso normalmente, ainda seria aceitável.
Convivo perfeitamente na democracia. Mas estava
usando o prestígio da companhia que presidia - e todos
sabem que é uma estatal importantíssima ,..-para fundar
o PRN, para fazer política pessoal, para construir em
Alagoas, com recursos da Chesf, um hosptial, ao qual
deu o nome do ilustre Senador Arnon de Mello, faleci
do, numa homenagem ao candidato à Presidência da
República"Fernando Collor de Mello.

O que o presidente de uma estatal tem de saber é
que não se pode presidir uma estatal e, ao mesmo tem
po, usá-la para fazer política, para ser candidato a Depu
tado Federal pelo PRN, pelo PTB, pelo PFL ou por

,qualquer outro partido. Não se pode usar o dinheiro
público - uma empresa pública é dinheiro do povo
- em benefício pessoal.

O que o Sr. Aleluia precisa saber é que tem de me
respeitar e deixar de ser moleque. E aqui invoco o
testemunho do Deputado José Costa sobre se foi ou
não inaugurado há 15 dias um hospital em seu Estado,
Alagoas, com o nome do ex-Senador Amon de Mello.

É preciso, de uma vez por todas, que esses diretores
e presidentes de estatais não usem o dinheiro público
em benefício pr6prio. E, quando demitidos, não façam
acusações, não aleguem outros motivos para a Slla de
missão'que não'sejam a sua infedelidade, a sua desleal
dade, a sua canalhice perante o País e os homens pú
blicos. '

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Alércio Dias.

O SR. ALÉRCIO DIAS (PFL - AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente quero
solidarizar-me com o nobre Líder José Lourenço pelas
suas palavras, porquanto este País está infestado de
tecnocratas que se beneficiam e se locupletam com o
dinheiro público e depois querem transferir a responsa
bilidade de seus atos nefastos à classe política.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, acabo de rece
ber da Federação das Indústrias do Estado do Acre
o Ofício GP-OI05/89, assinado pelo prezado amigo e
seu competente e dinâmico Presidente, Jorge Wander
lau Tomás, através do qual me encaminha, num arra
zoado oportuno e inteligente, um manifesto à Nação

"acerca da dramática e discriminatória decisão da parali
sação das obras da BR-364.

No citado manifesto, que lerei a seguir, a Federação
diz que essa medida do Governo Federal é um descaso
para com o· Acre. Na minha opinião Sr. Presidente,
mais.do que um descaso, trata-se de um grandedesres
peito. e uma irresponsabilidade do Poder Central ~ara:



6390 Sábado l'

com aquela população, já tão sofrida e abandonada
por todos os que tem obrigação de administrar os seus
interesses e direitos.

Peço. pois. Sr. Presidente. que, pela sua importância.
a esse documento seja dada a mais ampla divulgação
possível. bem como a sna transcriação nos Anais desta
Casa.

Permito-me também esclarecer aos nobres colegas
que, nesta oportunidade, estou fazendo a sua remessa
ao Sr. Presidente da República, ao Ministro dos Trans
portes e ao Diretor-Geral do DNER.

Eis o manifesto:

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
DO ESTADO DO ACRE

Of. FIEAC GPIOI05-89
Rio Branco/AC, 21 de junho de 1989

Exm'Sr.
Alércio Dias
DD. Deputado pelo PDSIAC
Brasília- DF

"Senhor Deputado:
Encaminhamos a V. Ex' cópia do documento

"Manifesto à Nação - Acre pede Socorro", perti
nente à paralisação das obras de asfaltamento da
BR-364, no trecho Porto Velho-Rio Branco.

Na oportunidade, solicitamos a V. Ex' que. na
medida do possível, divulgue O presente documen
to, que reflete a indignação dos acreanos pelo des
caso do Governo Federal para com o Estado do
Acre.

Atenciosamente, Jorge Wanderlau Tomás, Pre
sidente.

"MANIFESTO À NAÇÃO
Acre pede Socorro

Sabedores da paralisação das obras de constru
ção da BR-364 no trecho Porto Velho-Rio Branco.
com a desativação dos canteiros de obras das em
preiteiras, como decorrência da não-destinação de
recursos pelo Governo Federal para esse fim, o
Governo do Estado. a Prefeitura Municipal de Rio
Branco, empresários, classe política, trabalhadores
e demais segmentos da população acreana vem de
público manifestar a sua decepção frente à ameaça
que paira sobre o direito inaliem;vel que o Acre
também tem de se desenvolver e poder oferecer
à sua população melhores condições de vida, para
o que o papel dos transportes é fator relevante.

A geração de riquezas, com o conseqüente au
mento da renda e oferta de emprego. passa, neces
sariamente. pela integração do Acre ao restante
do País. Hoje, é a única unidade da Federação
não ligada por rodovia pavimentada aos demais
Estados.

Ao longo das duas últimas décadas. o Acre rece
beu significativos contingentes de imigrantes, como
uma resultante da política do Governo Federal de
implantar projetos de colonização. Progressos so
ciais foram assegurados em outras regiões do País.
Todavia, à margem ficou o sonho utópico do eldo
rado amazônico, prometido a esta população. E
neste momento, todo o Acre sofre pelo descaso
secular com que às questões que lhe são inerentes
são tratadas. Chega de promessas não cumpridas.

A população acreana, através das entidades sig
natárias deste documento, já não aceitará passiva
mente o descaso, o desrespeito, a discriminação
de que sempre o Acre foi alvo. Reagiremos frente
às investidas que continuamente se fazem em detri
mento do desenvolvimento do Acre.

O Governo Federal, ao cancelar as obras da
BR-364, está negando compromissos assumidos
publicamente por vários governos, inclusive na me
morável campanha do Presidente Tancredo Neves,
quando da visita ao Estado do Acre, em que anun
ciou como meta prioritária de seu Governo o asfal
tamento dessa rodovia.

O Presidente José Sarney por várias vezes ratifi
cou O compromisso de seu antecessor, dizendo-o
seu também e que o cumpriria mesmo sem recursos
externos.
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Lamentavelmente, os compromissos não foram
cumpridos, e somos agora surpreendidos com a
notícia da paralisação totat das obras.

Mais do que isso, esquecida está uma das metas
do Presidente Juscelino Kubitschek, na década de
50. que, em seu pioneirismo, idealizou e iniciou
a construção da BR-364. antiga BR-236, tendo por
ela, após viajar pequeno trecho. plantado nas pro
ximidades de Rio Branco um marco, que ainda
existe hoje mais como protesto pelo descaso e indi
ferença à sorte e aos direitos dos acreanos, brasi
leiros por opção, mas, ao longo da hist6ria, retega
dos a segundo plano.

Que fique claro para todos que esse anseio da
população acreana não passa por cima do respeito
ao ecossistema. Ao contrário, a construção da es
trada dá sentido a todo investimento. material e
humano, já feito no âmbito do Plano de Proteção
ao Meio Ambiente e às Comunidades Indígenas
- PMACI, para que o Estado possa desenvolver
sem degradar seu meio ambiente.

Apesar de tudo, o povo do Acre ainda espera
o cumprimento do compromisso assumido pelo
Presidente José Sarney, no último mês de março,
em audiência concedida ao Governador e classe
política do Estado, de dar concluída:àinda em sua
gestão, a pavimentação da BR-364, no trecho Porto
Velho - Rio Branco, independentemente da aJo
cação de recursos externos. O Acre quer crescer,
deixem-nos trabalhar."

O SR. AMAURv WÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - ::>r. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
bem compreendo a indignação do Sr. Deputado José
Lourenço, diante do noticiário que o acusa, até, de
usar de tráfico de influência política para provocar de
missões nas Centrais Elétricas de São Francisco. Estou
solidário com S. Ex' Agora, em nome dessa solidarie
dade, não posso concordar que normas regimentais se
jam desrespeitadas.

O Sr. José Lourenço é Líder do PFL. Se quer ocupar
o Pequeno Expediente, que se inscreva, como todos
nós nos inscrevemos; se quer ocupar o espaço da Lide
rança do seu partido, que aguarde o momento oportu
no, determinado pelo Regimento, porque, se for assim,
toda vez em que um de n6s for atingido na sua dignidade
e honra por noticiários distorcidos, as sessões virarão,
naturalmente, bagunça.

Por isso, fica registrado o meu protesto pela forma
com que o Regimento Interno foi, uma vez mais. desres
peitado e violentado. Isto não quer dizer, como afirmei
antes, que não esteja solidário com o Deputado José
Lourenço. Agora, lei é lei; e, se ela existe, é para ser
cumprida. Os latinos diziam: "dura lex, sed lex". Pois
bem, se ela é dura, é lei c deve ser cumprida.

Sr. Presidente, isso tudo coloco à guisa de introdução,
mas, como essa intervenção foi uma questão de ordem,
peço a V. Ex' que seja descontada do meu tempo regi
mental.

O cinismo e a desfaçatez dos tecnocratas oficiais en
castelados nas catacumbas palacianas desceram ontem
ao mais baixo e grosseiro níve1. Talvez incoformados
com a soberania do Congresso Nacional e com a digni
dade de seus membros, que rejeitaram dois vetos ino
portunos, injustos e desumanos às leis salarial e do
salário mínimo e que também ontem não concordaram
com a Medida Provisória n' 63, sàbidamcnte injusta
em relação aos aposentados e pensionistas, precisaram
o Sr. José Sarney e sua alegre equipe de áulicos jogar
a opinião pública contra o Congresso Nacional e estabe
lecer um teto para os salários oficiais, fixando este valor'
em 5 mil e 900 cruzados novos.

Os subsídio~ dos Parlamentares estão abaixo disso,
como resultado da inflação galopante que devora não
só o minguado salário mínimo da maioria dos brasileiros
que trabalham, mas também os próprios subsídios dos
Parlamentares.

E todos os resj';stes autorizados para a área Parla
mentar têm base legal, são moral e eticamente válidos
e justos,

Agora. o Sr. José Sarney tenta transformar o Con
gresso Nacional numa espécie de "boi de piranha" de
todos os seus erros, seus desmandos, seus equívocos,
suas loucuras e suas violências, que continua praticando
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contra os direitos do povo brasileiro. Quero repelir essa
manobra solerte, essa forma baixa. pequena, digna ape
nas de governos anões e pigmeus que perderam a pers
pectiva histórica, já não sabem explicar o inexplicável,
como justificar o injustificáve1. e tentam jogar a opinião
pública contra um Congresso eleito pelo povo, com
defeitos, é certo, mas que tem demonstrado, como de
monstrou nos recentes episódios a que me referi, a
sua competência, a sua dignidade e o seu amor pela
justiça socia1. Isto que o Governo está fazendo, Sr.
Presidente além de ser inconstitucional. rigorosamente
inconstitucional, porque os salários são irredutíveis, es
tá no texto da Carta Magna - constitui uma forma
ferina, maldosa, dolosa de tentar incompatibilizar o
Congresso Nacional com a opinião pública.

Mas a opinião pública não é toJa nem ingênua, tanto
'" que pede em coro a saída. já. desse mau brasileiro

e de toda a tecnocracia que cerca o Poder. hoje. a
começar pelo Sr. João Batista de Abreu. um tecnocrata
insensível, inconpetente e irresponsável. que imagina
ser o dono da verdade e deter o monopólio da razão.

Pois bem, Sr. Presidente. quero dizer ao Sr. João
Batista de Abreu e a toda a equipe tecnocrát!ca que
cerca este péssimo Governo, que compromete os pró
prios foros da civilização brasileira. que eles se recolham
a sua insignificância. Política não se faz com gente pe
quena, que rasteja. Política não se faz com inverte
brados, mas com gente que tem posições verticais, retilí
neas e é capaz de olhar os outros e a prôpria sociedade
nos próprios olhos.

Que fique registrado este protesto, e que a Casa tam
bém se erga contra esta violência que o Governo Sarney

. e os seus tecnocratas querem fazer, jogando o Con
gresso Nacional contra a Opinião Pública brasileira.

Durante o discurso do Sr. Amaury Müller, o Sr.
Wilson Campos, 2' Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliv<'Íra, I' Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Achan
do-se presente o Sr. Paulo Borges Teixeira, represen
tante do Partido Democrático Cristão pelo Estado de
Goi,;s, em virtude do afastamento do titular, convido
S. Ex' a prestar o compromisso regimental com o Plená
rio e as galerias de pé.

O SR. PAULO BORGES TEIXEIRA (PDC - GO.
Sem revisão do orador.) - Prometo manter, defender
e cumprir a Constituição, observar as leis, promover
o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união,
a integridade e a independência do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. José Costa.

O SR. JOSÉ COSTA (PMDB - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a socie
dade brasileira está agredida, ofendida. vilipendiada.
e é natural que se crie, no País. todo um caldo de
cultura propício ao surgimento dos mist!ficadores. Nos
momentos de crise, proliferam os milagres. São os san
tos que vertem sangue. as imagens que choram, os dis
cos voadores que aparecem, os salvadores da Pátria
e os demagogos de todos os matizes. Quem não se
pode inc1uir nesta categoria. primeiro, porque tem um
compromisso constitucional, prestou um juramento e,
depois, pelo relevantíssimo papel que desempenha, é
o Sr. Presidente da República. Acontece que ontem
S. Ex' enviou a esta Casa uma mensagem, com um
projeto de lei, onde, entre outras coisas, e demagogica
mente, manda congelar os vencimentos dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, dos Deputados e dos
Senadores, até que se equiparem aos vencimentos dos
Srs. Ministros de Estado. E mais: na tc1evisão, simulta
neamente, se passava à Nação a idéia de que os Minis
tros de Estado eram os coitadinhos, pois enquanto os
Deputados percebam Ncz$ 10.000,00 de remuneração,
os Srs. Ministros de Estado percebem algo em torno
de Ncz$ 4.000,00.

Abro um parênteses para dizer que se evidencia cada
vez mais a necessidade de a sociedade discutir a relação
entre o Executivo e essas grandes redes, os favores
que elas concedem e seu papel numa sociedade desinfor
mada e semi-alfabetizada como a nossa.

Em verdade, S. Ex' faz uma mistificação e tem um
público-alvo, que são os militares, que percebem soldos
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de fome. Um-brigadeiro, um oficial-general está ga
nhando pouco mais de Ncz$ 4.000,00, e o Congresso
Nacional não pode ignorar essa situação. Estive na Base
Aérea de Canoas, com seus oficiais dedicadíssimos, ex
tremamente competentes no seu mister, base na qual
estão os caças F-5, em missão de patrulha, defesa e
proteção do território nacional, 24 horas por dia, e
lá vi um major ganhando pouco mais de Ncz$ 2.300,00.
Não veste nem mesmo roupas civis para economiiar,
calça botinas, porque não pode comprar calçados, passa
o'dia na base para não ter despesas maiores com alimen
tos, enquanto geralmente sua esposa tem outra ativi
dade para complementar a renda familiar.

Na -Embraer~ orgulho para este País, os físicos com
pós-graduação no Caltech e no MIT -.fui informado
~ ganham pouco mais de Ncz$ 3.000,00. Estão lá traba
lhando apenas porque vestem a camisa deste País.

Na mensagem, o Sr. Presidente da República propõe
o congelaill'ento dos.vencimentos dos Ministros do SUO.
premo Tribunal Federal e dos subsídios dos Deputados
e Senadores, até que se equiparem aos vencimentos
dos Ministros de Estado.

Diz o,art. 3': "Para os efeitos desta lei, considera-se
remuneração a soma dos. valores percebidos em espécie,
a qualquer título, em razão do cargo, emprego, função,
posto ou graduação permanente ou transitória de cará
ter efetivo ou precário", etc., excluídas algumas vanta
gens pesspais". E, mais adiant,e,_ fixa a remuneração
dos Ministros de Estado em cinco mil e poucos cruzados
novos, hoje quatro mil e ~oucoscruzados novos.

, S. Ex' não disse que Ministro de Estado tem carro,
motorista, g?soliná, que Deputado não tem; que Minis
tro de Estado tem alimentação farta na sua casa. Estou,
inclusive, requistando informações do Tribunal de Cón
tas da União para saber quanto cada Ministro de Estado
gastou com alimentação, por mês, no exercício passado
e neste ano, a fim de desmistificar S..Ex', o Presidente

: da República. .

S. Ex', o Sr. Presidente da República, não deve pre
tender fixar nessa mensagem o salário do Diretor-Geral
da Câmara dós Deputados, do Senado Federal e do
Supremo Tribunal Federal, pois sabe ser inconstitu
cional. S. Ex' sempre foi um advogado medíocre, mas
é um advogado, e as lições de Úireito que recebeu,
mesmo não tendo seus mestres logrado incuti-las in
totum na sua cabeça, sãó suficientes para S.' Ex' distin
guir a diferença do justo e do legal. Há fumaça na
proposta de S. Ex', que é manifestamente inconstitu
cional. Esta Casa não pode confundir critérios de justiça
com critérios de legalidade, O. que S. Ex' tem de fazer?
O que esta Casa tem de fazer? A Constituição Sr. Presi
dente, diz no art. 38, parágrafo único das suas Dispo'
sições Transitórias, que enquanto lei complementar não
for votada por este Congresso os gastos com pessoal
não podem sei superiores a 65% das respectivas receitas
correntes e que o excesso tem que ser reduzido na pro
porção de um quinto a cada. exercício. Sr. Presidente,
n6s, no Congresso, devemos baixar lei complementar
mantendo os 65%, que já é um percentual alto. É pre
ciso sobrar dinheiro para a educação, para a saúde,
para a construção de estradas e para investir em pes
quisa e tecnoloiga, mas manter os 65%. Em seguida,
o art.37,item XIII, Capítulo VII,Da Administração
Pública, veda a equiparação de vencimentos para defini
ção de umá política de recursos humanos:adequada
no serviço público, que não existe. É preciso que S.
Ex', ao invés de praticar atos demag6gicos, envie uma
proposta de.1ei complementar, criando um regime único
de servidor público, um plano de cargos e salários corre
to. Estou com um projeto, fixando, nivelando e equipa
rando a remuneração dos Deputados e Ministros de
Estado aos do Supremo Tribunal Federal, para que
não se diga que cometemOS uma inconstitucionalidade.
Estabelecemos uma relação entre o teto e o piso de
1 para 20, e para esse intervalo entre o teto eo piso,
o Executivo, que tem as informações que proponha
um plano de cargos e salários adequado. Isso, sim, é
o que deve ser feito. .

Sr. Presidente, essa mensagem traz, "inclusive a assi
natura dos Ministros militares. Ela tem endereço certo:
confundir, mistificar os militares que estão inquietos
e preocupados com seus baixos soldos. O .congresso
Nacional com certeza está solidário com eles e'vai aju
dá-los.
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De uma vez por todas que se repila o ato demagógico
de S. Ex', o Presidente da República, que serviu â dita
dura durante vinte anos e nunca praticou, nesta Casa
ou no Sél)ado Federal, um ato qualquer para a valori
zação ou recuperação da imagem e do prestígio do Con
gresso Nacional.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
ordem, concedo a palavra ao nobre Deputàdo Darcy
Deitos.

O SR. DARCY DEITOS - (PMDB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estou encaminhando
um substitutivo ao 'Projeto de Lei Cómplementar n'

. 61, de minha autoriá, aos trãmites formais da Casa,
em face dos inúmeros pedidos dos Secretários de Finan-
ças dos Estados brasileiros para regular em definitivo
os itens e parágrafos do art. 155 d;t Constituição Fede
ral, promulgada em 5 de outubro de 1988.

O Sr. Mlchel.Temer - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem. . ,

O SR. PRESIDENTE (InocênCio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palávra.

O SR. MICHEL TEMER -:. (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Estou encaminhando,hoje,à
Presidência da Comissão de Constituição e Justiça um
projeto de lei para exame, resultante de uma Comissão
de Combate ao Crime Organizado; da qual sou Relator
e, que tem como Presidente o nobre Deputado Miro
Teixeira.

. Esse projeto visa a facilitar a produção da prova na
fase da investigação criminal.

O SR. PRESIDENTE,(Inocêncio Oliveira) - Srs.
Deputados, achando-se presente o Sr. Manoel de Oli
veira Mata, representante do Partido Democrático Cris
tão pelo Estado de Goiás, em virtude do' afastamento
do titular, convido S. Ex' a prestar o compromisso'regi
mental com o Plenário e as galerias de pé.

O SR, MANOEL DE OLIVEIRA MOTA (PDC 
GO. Sem revisão do orador.) - Prometo manter, de
fender e cumprir a Constituição, observai as leis, pro
mover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a
União, a dignidade e a independência do Brasil. (Pal
mas.)

O.SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira).- Con
cedo a palavra ao Sr. Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no mesmo ano
em que o mundo inteiro comemora o Bicentenário da
Revolução Francesa, festejamos o primeiro centenário
da Proclamação da Repúb!ica, dois movimentos de igual
inspiração, com uma diferença no desenlace: na França,
da revolução resultou o terror, quando a guilhotina
funcionava incansável e inapelavelmente; no Brasil, ti
vemos a primeira revolução republicana incruenta, em

. todo o mundo. Mas isso não nos qualifica mais nem
menos do que o povo francês.

Camões dizia, nos "Lusíadas", falando do rei D. Fer
nando, cujo reinado classificava, no magnífico poemá,
de "procelosa tempestade, noturna sombrã e sibilante
vento",- que "um fraco rei faz fraca a' fórte gente".
Não foi isso o que sucedeu na França, nem no Brasil.
Na França um fraco rei armou a própria execução;' pela
mão do povo, faminto e revoltado contra a fria irrespon
sabilidade da nobreza; no Brasil, um sábio imperador,
mesmo advertido arespeito da possibilidade deúm gol
pe republicano, acompanhou tudo serenamente, para
dizer, num soneto do exílio: " ...sereno aguardarei a
justiça de Deus na vozda História". .

Entretànto, Sr. Presidente, nestes cem anos de Repú
blica, tivemos mais de trinta e cinco anos de jejum
democrático, com epis6dios como dos tenentes mortos
no Forte de Copacabana, um quadriênio inteiro em
estado de sítio, dez anos de silêncio das liberdades entre
1930 - um episódio sangrento - e 1964, um golpe
branco das Forças Armadas.

O certo é que o sangue 'derramado n~ França, há
duzentos anos, fez brotar papoulas de liberdade nos
Estados Unidos, no Brasil,'nos'países da América Lati
na, e, mais de."um... e meiq.··,s~_cul() d~pois', inspirou a
independência da India e de dezenas de nações afri
canas.
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Aquela trilogia com que a França iluminou o coração
e o cérebro do mundo - Liberdade, Igualdade, Frater
nidade, configura, ainda hoje, o fundamento de todos
os direitos humanos, dos indivíduos e das nações. Quan
do a estátua da liberdade foi presenteada aos Estados
Unidos, o intuito da oferta era que, do outro lado do
Atlântico, além da Mancha, 'esplendessem os mesmos
ideais de Madame Roland, de Robespierre, de Marat
e de Carlota Corday, que, por diferentes caminhos,
encontraram o endereço da História. Não houve crime
nem naquelas execuções nem nos revolucionários de
1932, 'em São Paulo. Porque, em ambos os casos, o
sacrifício se inspirava na solidariedade. Como dizia o
saudoso Djalma Marinho, um dos mais belos f10rões
da cultura potiguar e deste Parlamento: "Para mim,
a marca humana mais edificante, mais dominadora e
mais fecunda é você ter a possibilidade de ser solidário.
Até no 'crime". E longe está aquele eterno 14 de julho,
que derrubou a Bastilha, de ser um crime; o povo pode
ter sido um algoz mas foi, antes de tudo, um juiz. Porque
foram todos julgados, passionalmente, embora o que
não significa negar razão â Madame Roland, subindo
o altar do sacrifício cruento: "Liberdade! Quantos cri
mes se cometem em teu nome!" Na verdade, as revolu
ções 'se comportam como Saturno, devorando os pr6-
prios filhos. .
. O que vale, Sr. Presidente Sr'; e Srs. Deputados,

naquele episódio ll.lais brilhante do que qualquer heca
tombe revolucionária, é a sua inspiração, dois séculos
depois glorificada pelo que há de melhor no gênero
humano. Se ele se repetiu, em muitas nações, nos últi
mos duzentos anos, o certo é que não teve antecedentes
na Hist6ria, nem na Roma dos Gracos, nem na'Grécia
de Péricles e de Epaminondas. Porque as insurreições
semelhantes e anteriores, como a revolta dos Macabeus,
na Palestina, foram julgadas, ferro e fogo, em genocí
dios históricos. A Queda da Bastilha é um epis6dio
da História Universal, que s6 não transcende à grandeza
da França, pois somente a França poderia fazê-la, como
a "Marselhesa", escrita e inspirada dentro do imenso .
drama, ainda hoje é aplaudido pela platéia mundial,
transformada num poemà épico de toda a humanidade.

O dia de glória chegou para a França, naquele 14
de julho e tem, hoje, duzentos anos de duração, marco
luminoso da história universal.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
sem dúvida, na noite de ontem, ficamos estarrecidos,

, pelo menos a grande maioria dos parlamentares, ante
as demandas .ao Orçamento aprovadas. Apresentei seis
emendas, nenhuma acolhida pela Comissão. Notou-se
que as emendas aprovadas, na sua grande maioria, se
não na sua totalidade, eram de membros da Comissão.
É uma verdadeira abel'Iação em relação à distribuição
dos recursos da União para determinados Estados, be
neficiando individualmente o próprio parlamentar que
conseguiu, em detrimento de outras regiões ou de ou
tros parlamentares, recursos para a região que repre
senta.

A apresentação do parecer da Comissão fez-me bus
car nos arquivos uma emenda que havia apresentado
na Constituinte. Na época, ela não foi acolhida. Mas
apresentaremos um projeto de lei nesse sentido, eviden
tememe com algumas alterações. A emenda estabelecia
o seguinte:

"Os Deputados terão direito para .designar no
Orçamento 10%. do valor previsto pará obras públi
cas do exercício para realização de obras em suas
regiões através das prefeituras.

Parágrafo único. Cada parlamentar. terá igual
valor proporcional ao total dos 10%, que poderão
ser destinados. no Orçamento na sua totalidade para
as prefeituras, para obras diversas ou já determi
nadas especificamente."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, se 10% dos recursos
previstos para obras forem distribuídos pelos parlamen
tares para todo o País, estaremos fazendo justiça. Todo
parlamentar terá uma pequena parte para destinar ,a
uma obra. Evidentemente, não poderá transferir esses
recursos para entidades. Eles serão aplicados somente
em obras, inclusive federais. Por exemplo, o parlam~n-
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tar poderá destinar esses recursos à conclusão ou reper
cussão de uma rodovia federal ou para uma univer
sidade federal. Enfim, o parlamentar destinará os recur
sos para obra administrada pelo Município, Estado ou
União. Esse será o sentido do projeto que apresenta
remos, e esperamos que os nobres Srs. Deputados o
acolham, para evitar injustiças e centralização de renda
apenas num Estado ou numa região.

Sr. Presidente, quero ainda pronunciar-me a respeito
do movimento dos agricultores.

Encontram-se em Brasília mais de 20 mil produtores
rurais, cuja principal reivindicação é a revisão do preço
da soja. Até agora, as autoridades da Nova República
se mostram insensíveis diante do clamor do homem
do campo. Também indiferente para uma tomada de
posição, com vistas a resolver o problema, está a ban
cada majoritária dentro do Congresso, o PMDB.

É de se lamentar o que acontece com a agricultura;
não retrata apenas do preço da soja. Está aí o preço
do leite, totalmente defasado. Imaginem que o produtor
está recebendo apenas 29 centavos, dos quais ainda
se deduz O valor de dois fretes: um para o recolhimento
e O outro para o transporte até o posto de resfriamento.
Entendemos que O produtor deveria receber, no míni
mo, 50 centavos líquidos. Comparado com outros pro
dutos, ainda seria o alimento mais barato, pelo alto
poder nutritivo. Atribuímos grande parcela de culpa
ao Governo, ao PMDB, à Nova República, pois diaria
mente são distribuído'\uilhões de litros de leite - regis
tramos que nada temos contra a doação de leite às
crianças pobres - às custas do produtor. Querem que
se produza de graça para se fazer política com o suor
dos agricultores. Foi a lição mais amarga que o povo
brasileiro já viveu: foi iludido na sua boa fé, votando
maciçamente nos candidatos que interessavam ao Go
verno, por causa de um falso Plano Cruzado, que foi
criado pela Nova República. O grande engodo foi a
promessa fácil, criticando a Velha República, que hoje
deixa saudades, principalmente quanto à agricultura,
que viveu tempos áureos, com mais assistência, melho
res preços. juros subsidiados. incentivos para a recupe
ração do solo sem juros, com um prazo de cinco anos.
O povo foi generoso, elegendo 305 constituintes do
PMDB, para que este partido. sozinho, pudesse tazer
as reformas necessárias. resolver os problemas da agri
cultura. da economia e tantos outros. No cntanto, nada
fez, enganou o povo. É preciso que todos saibam que
esta é a realidade.

Se quisessem, já teriam resolvido o problema da soja,
pois ainda dispõem da maioria no Congresso. Todavia,
preferiram fugir da luta. No lugar de assumir, preferem
o discurso demagógico, o discurso do palanque, mas
tenho certeza de que O povo se deixou enganar apenas
uma vez e saberá dar o troco na renovação do Congres
so. O povo saberá muito bem quem o enganou e queIlj
são seus legítimos representantc:s. Queira Deus que ain-'
da em tempo pudessem resolver os problemas tão an-'
gustiantes dos nossos produtores. Está nas mãos do
PMDB a solução do~ preços dos produtos agrícolas.
Espero que se reúnam e tomem um posicionamento
em favor do nosso agricultor. De minha parte, sou soli
dário c estou sempre pronto para dar o meu_apoio.
Infelizmente, o PDS não tem a maioria. Se a tivéssemos,
voltariam os bons tempos. Desejamos que, mais dia,
menos dia. isso possa acontecer.

o SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. caros colegas deputados,
há poucos dias, reuniu-se em Brasaia a liderança dos
farmacêuticos do Brasil, representadas pelos seus ór
gãos de classe, principalmente o Conselho Federal de
Farmácia, os Conselhos Regionais de Farmácia. a Fena
far - Federação Nacional dos Farmacêuticos, a SBAC
-Sociedade Brasileira de. Análises Clínicas, e a ENEF
- Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia.

Nessa reunião em Brasília ficou decidido, por unani
midade, que o próximo dia 6 de julho deverá scr o
Dia Nacional de Mobilização e de Luta da Categoria
Farmacêutica.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é desnecessário
encarecer a importância da farmácia na equipe de saúde
nos dias atuais.

O farmacêutico desempenha um papel importante,
tendo em vista não só a dispensa dos medicamentos,
como outros trabalhos dentro da áre'a, tão importante
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nos nossos dias, da prevenção e também dos processos
curativos. No setor de análises clínicas, por exemplo.
na patologia clínica, os trabalhos dos farmacêuticos bio
químicas hoje em dia estão distribuídos pelo mundo
inteiro, particularmente no Brasil. Portanto, quero tra
zer aqui. agora. a nossa solidariedade, o nosso apoio
a essas entidades representativas das lideranças farma
cêuticas bioquímicas do nosso País_

Quero dizer mais, Sr, Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos. hoje em dia", é extremamente importante a pre
sença de um farmacêutico diplomado à frente das nossas
farmácias. Mas. infelizmente. o que percebemos em
nosso País é que cerca de 85% das farmácias pertecem
a leigos. que são muito mais comerciantes do que real
mente profissionais da área de saúde. Então. observa
mos muitas vezes os maiores abs.urdos sendo cometidos
por aqueles que comerciam com a saúde do nosso povo.
Temos lutado e continuaremos a lutar para que o farma-.
cêutico diplomado venha realmente ocupar o seu lugar,
dirigindo ou a sua própria farmácia. ou sc rcsponsabi
lizando realmente pela administração técnica e cientí
fica do estabelecimento farmacêutico

Aqui, fazemos um pouco o que poderemos ~hamar

de mea culpa, porque parte dessa situação se &ve aos
próprios farmacêuticos, que têm abandonado esse ramo
importante da dispensa de medicamentos, deixando que
profissionais não habilitados ocupem o setor.

Peço que se registre nos Anais desta Casa a chamada
da Carta Brasília, onde os farmacêuticos, pelas suas
lideranças, colocam a sua posição em defesa da saúde
do povo brasileiro.

Carta a que se refere o orador.

''CARJA DE BRASÍLIA"

Com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoa
mento dos mecanismos que possibilitem a efetiva opcra
cionalização do SUS. profissionais farmacêuticos de to
dos os quadrantes do País pertencentes a nniversidades,
Inamps, Coselhos. Sindicatos, CMBs, representantes
de estudantes de Farmácia resolveram propor um mo
delo de assistência farmacêutica consubstanciado nesta
"CARTA DE BRASÍLIA", partindo do princípio de
que. a saúde é direito de todos e dever do Estado e
que este direito não se restringe apenas ao acessso aos
serviços de saúde. incluindo aí o acesso aos medica
mentos. mas incorpora os direitos à cidadania. tais como
alimentação, habitação, educação, lazer, trabalho com
remuneração digna, meio ambiente e cultura, dentre
outros.

PROPOSTA DE UM MODELO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A proposição de um modelo de assistência farma
cêutica deverá estar alicerçada nos mesmos princípios
que fundamentam o Sistema Unificado de Saúde 
SUS do País, definido pela nova Constituição, a saber:
universidade, descentralização, eqüidade c hierarqui
zação do atendimento.

A partir do conceito de que a assistência farmacêutica
não se restringe somente à produção/distribuição de
medicamentos, mas considerando que:

Trata-se de um conjunto de procedimentos neces
sários à promoç.ão, prevenção c recuperações da saúde
no nível individual ou coletivo, centrados no medica
mento.

Dentro dessa conccpçáo a assistência farmacêutica
engloba atividades de pesquisa, produção, distribuição.
armaz~namento, prescrição, dispcnsação, entendida es
ta como o ato essencialmente de orientação quanto ao
uso adequado e farmacovigilância do medicamento; o
farmacêutico ocupa um papel-chave nessa assistência,
na medida em que é o único profissional da equipe
de saúde que tem sua formação técnico-científica funda
da na articulação de conhecimentos das áreas biológicas
e exatas. E como profissional de medicamentos. traz
para essa área de atuação, conhecimentos de análises
clínicas e, toxicológicas e de processamento e controle
de qualidade de alimentos. Faz-se necessário considerar
os seguintes pontos em que o SUS deverá atuar:

L Destinar recursos suficientes às universidades e
às instituições estatais para a pesquisa e desenvolvi
mento nas áreas de produção de fármaeos, medicamen
tos. imunobiológicos, fitotcrápicos, homeopáticos e in
sumos, incl usive os destinados às análises biológicas
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e plantas medicinais. Propiciar recursos para a pesquisa
na área de farmacovigilância de modo a dar suporte
à formação de uma conduta farmacotcrapêutica racio
nal que atenda os aspectos clínicos. sociais e econômicos
do usuário da assistência farmacêutica. diminuindo a
dependência desta área na questão da soberania nacio
nal.

2. Não reconhecer acordos de cartas patentes de
processo e produtos na tecnologia de insumos e medica
mentos. enquanto o País não adquirir autonomia tecno
lógica possibilitada por uma política de investimentos
na área.

3. Formação de comissão multiprofissional perma
nente nos Estados com representação garantida em co
missão nacional para. com base no pcrfil epidemio
lógico. promover revisões periódicas da Rename. .

4. Assegurar aos laboratórios oficiais, na linha de
produção de medicamentos, hemoderivados e outros
insumos, incluindo aí os laboratórios de produção de
universidades, condições de responder às necessidades
de produção de medicameotos essenciais. por regiões.

5. Prestigiar a produção de empresas farmacêuticas
de capital nacional, adquirindo seus produtos em cará
ter complementar desde que façam parte da Renam';.

6. Integrar a Ceme ao SUS redefinindo sua estru
tura, de modo a assegurar seu papel de gestora da polí
tica de medicamentos, considerando o perfil epidemio
lógico de, cada Estado_

7. Proibir a propaganda de medicamentos em todos
os meios de comunicação.

8. Estimular a criação de Centros de Informhções
de Medicamentos integrados às Universidades, órgãos
afins e responsáveis pela produção atualizada de infor
mação terapêutica à população em geral, a profissionais
e instituições de saúde.

9. Elaborar um momento terapêutico com base na
literatura científica nacional e internacional. que sirva
de referência oficial para a padronização de bulas e
orientação farmacoterapêutica. subordinado à Vigilân
cia Sanitária,

10. Estimular a prática de fitoterapia e homeopatia,
definindo a relação básica de medicamentos de produtos
essenCiais. observando-'se as pesquisas nacionais já exis
tentes neste particular, incentivar o aproveitamento dos
recursos naturais brasileiros, bem como o desenvolvi
mento da produção, destes mcdicamcntos dentro de
características tecnológicas adequadas e em função das
necessidades regionais.

11. Reavaliar o conceito de dispensação de medica
mentos. resgatando a sua dimensão técnico-científica
e social, como um ato de orientação do uso adequado
do medicamento de résponsabilidade exclusiva do Far
macêutico.

12. Fazer com que instituições públicas ou privadas
mantenham setores de dispensação (Hospital. Coope

rativas, Centro de Saúde, Clínicas, etc.) ohedeçam aos
padrões técnico-científicos da dispensação. visando ga
rantir ao paciente uma assistência farmacêutica de boa
qualidade_

13. O SUS deverá desenvolver mecanismos que re
duzam os eiros e riscos decorrentes da discrepância
entre o que se prescreve e o que é dispensado a partir
da criação de sistema de informação sobre consumo
de medicamentos com base na prescrição. Um dos me
canismos seria o estabelecimento cie um modelo padro
nizado de receituário que contenha os elementos míni
mos. de forma clara e inequívoca como indentificação
do paciente e do prescritor, via de administração, nome
do produto, forma farmacêutica. quantidade. posolo
gia_ instrução de preparo. uso e duração do tratamento.

14. O SUS deotro do modelo epidemiológico esta
belecido, deverá implantar procedimentos de farmaco
vigilância que permitam o melhor uso racional do medi
camento. Neste particular, dever:..'Í incorporar as análise:;
clínicas e toxicológicas no estudo de medicamentos.

15. O SUS deverá implantar procedimentos e pn\ti
cas de farmacovigilância para verificar os efeitos decor
rentes do uso de mcdicamentos na população ou grupos
específicos.

16. Implantar uin sistema descentralizado de Vigi
Wncia Sanitária de medicamentos de modo a:

a) fiscalizar a qualidade de produtos farmacêuticos
disponíveis no mercado, bem como o 'estabelecimento
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de padrões de substâncias, métodos e processos de refe~

rência; .
b) reforçar o Sistema Nacional de Vigilância Sani

tária com atuação independente e antônoma, fi também
os sistemas estaduais, não apenas no plano técnico-ope
racional comono aporte de recursos materias e na for
mação de recursos humanos, visando registrar e fisca
lizar com uma revisão global dos registros de medica
mentos concedidos pelo MSIDIMED, através de um
programa de farmacovigilância pós-registro ou POS-co"
mercialização a ser elaborado por estes sistemas;

c) fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos
públicos e privados de produção, distribuição e dispen
sação;

d) estabelecer programas de rotina de fiscalização,
controle de produtos e estabelecimentos, fixando crité-
rios que permitam a penalização dos infratores;

e) reelaborar listas de medicamentos sujeitos a con
trole especial, de acordo com parâmentros técnico-cien
tíficos; ,

1)' garantir a participação do usuário no sistema de
saúde, e dos profissionais através de conselhos, como
foros de discussão e apoio aos atos normativos e fiscali
zadores.

17. Formação de recursos humanos:
Redefinir a graduação em Farmácia, visando adequar

a formação de.farmacêutico às exigências do novo mo
delo de assistência farmacêutica. Isto implicará em:

a) reestruturá o curso Farmacêutico assegurando a
formação do profissional em torno do medicamento
'e insumos, desde a sua pesquisa, produção e comercia
lização, incluindo a marcadologia, dispensação pública'
e vigilância de sua ação farmacológica, tendo defiriidà
como função social a orientação sanitária e assitência
à comunidade;

b) direcionar os estudos das análises clínicas, toxico
lógicas e alimentos para a questão do medicamento.

o SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) ~ Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ,
sãO? inúmeros os escândalos que acontecem no Brasil,
cada um em proporção maior do que o outro. Um desses
escândalos é o ainda não apurado da Bolsa de Valores,
que envolve não só o Sr. Naji Nahas, como também
os presidentes das Bolsas de Valores de São Paulo e
do Rio de Janeiro, respectivamente, Srs. Rocha Aze
vedo e Sérgio Barcelos, assim como os integrantes da
Comissão de Valores Mobiliários, demo'nstrando clara
mente que foi montado um sistema neste País altamente
corrnpto, com o objetivo de fraudar aqueles milhares
de brasileiros que acreditam nas atividades produtivas
e compram ações das diversas companhias. Esse escân
dalo não pode cair no ,esquecimento de todos aqueles
que, com assento nesta Casa, representam o povo brasi
leiro.

Entretanto, há outro escândalo que não alcançou a
repercussão do das bolsas de valores e que vem ocor
rendo no meu estado, especificamente na Polícia Militar
do Rio de Janeiro.

Todos sabem,'nesta Casa, que sou oriundo da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, corporação na
qual tive a honra de alcançar o posto de major. Naquela
corporação; por força de uma política equivocada do
governador do Estado, Sr. Móreira Franco, ocupa o
cargo de comandante-geral o coronel da Polícia Militar
Manoel Elísio dos Santos Filho, que, ao longo de sua
vida profissional, cresceu na carreira, através, de bajula
ção, sem ter dado qualquer contribuição aos destinos
daquela corporação. O coronel representa uma ge~ação

que deixa a corporação em estado lamentável e muito
pior do que a encontrou. , ,

Montou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janei
ro um sistema corrupto que privilegia uma minoria da
cúpula e abandona a corporação e a tropa. Anteontem,
em uma unidade da Políca Militar, aconteceu uma into
xicação generalizada, e vários policiais militares foram
levados para o hospital. Esse fato demonstra o nível
a que chegou aquela corporação, que é a minha corpo
ração, que tem'a alta responsabilidade de prestar servi
ços de segurança à população do Rio de Janeiro. O
comandante:geral retém nas suas mãos 65% de toda
a verba destinada à alimentação da tropa, impedindo
que os que comandam as unidades possam dispor de
recursos que têm uma destinação específica, a alimen
tação adequada da tropa.
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A_situação é tão caótica, pelo exemplo, que vem
sendo dado pelo coronel Manoel Elísio, contando com
a conivência do Sr. Governador, que um grupo de apro
ximadamente 22 deputados federais d~!Estado do Rio
de Janeiro solicitou ao Governador Moreira Franco
uma' audiência que contasse com a pr~sença dos secre
tários da Polícia,Militar e Civil. O Sr. Governador do
Estado, 'já com o documento nas mãos há mais de um
mês, sequer apreseutou qualquer resposta, e não pre
tende se, reunir com a bancada federal para tratar da
questão da segurança_ Foge desse compromisso, assim
como de todos os que assumiu durante a campanha

,,' eleitoral.
, Este meu pronunciamento tem o,objetivo de denun-
c. ciar a corrupção existente na Polícia Militar, patroci

nada pelo comandante-geral, e-as medidas repressivas
que são utilizadas para sufocar qualquer reação. A tropa
não tem direito à palavra. A tropa sequer tem direito
à alimentação adequada. É preciso que os represen
tantes do povo do Rio de JaneirO nesta Casa, se mobi
lizem para compelir o Governador do Estado a,conver
sar e djscutir a questão de segurança_ O coronel Manoel
Elísio dos Santos Filhoé homem reconhecidamente de
sautorizado para comandar a corporação.

Em sua homenagem e aos escândalos da Polícia Mili
tar, peço a transcrição do artigo publicado na Tribuna
da Imprensa, de autoria do jornalista Hélio Fernandes,
tratando do escândalo da bolsa de valores e nomeando
os responsáveis. --

Esta Casa não pode esquecer o escândalo da bolsa.
Quando se trata de recursos para o trabalhador ea
Previdência Social as discussões são -acaloradas, mas
quando sé trata dos escândalos que envolvem os grandes
defensores da livre iniciativa e da economia de mercado,
elas caem no esquecimento.

Presto esta homenagem à alta corrupção e ao coronel
Manoel Elísio dos Santos Filho. Os escândalos da Polí

. cia Militar, não só o Deputado Paulo Ramos, mas todos
os úitegrantes da corporação, nã~ esquecerão jamais.

Artigo a que se refere o orador.

DEPOIS DO DEPOIMENTO DE NAHAS
EWIMMER

BARCELOS E ROCHA AZEVEDO

NÃO ESCAPÁM DA CADEIA
Hélio Ferna,ndes

Nóbrega. Depoimento gravado. Fatos mais impor
tantes, tudo entre aspas, pois se trata de declaração
do próprio presidente da CVM. E algumas das afirma
ções constituem verdadeiros casos de polícia, principal
mente em relação ao Senhor Sérgio Barcellos, presi'
dente da Bolsa no Rio. Afirmações do senhor Martin
Wimmerpara o ministro da Fazenda. 1- "Na gestão
Sérgio Barcellos da Bolsa do Rio, as ações custodiadas

. eram vendidas para financiar posições do próprio Sérgio
'Barcellos e de corretoras ligadas a ele e'completamente
inadimplentes. "Inacreditável. E agora quem vai con
fiar na Bolsa? 2 - "As ações da Vale devem cair 200
por cento, vindo a 6 cruzados". Já estão qua~e nisso.
Estavam a 21, ontem feéharam a 7.500. Quando chega
rema 5.500 terão completado a queda de 200 por cento.
3 - "A CVM estava alertada para tudo. E acompa
nhando principalmente as corretoras ou distribuidoras
que estavam supercompradas, como eram a PEBB. Ca
pitânea e Ney Carvalbo".Ele mesmo pessoalmente fa
lou com o senhor Sérgio Barcellos, mas este nem ligou
para a,advertência. Chegou a dizer a ele que algumas
corretoras estavam carregando posições que não pode
riam suportar de maneira alguma. Segundo o senhor
Wimmer, o presidente da Bolsa não lhe deu nem respos
ta. 4 - !'Eu achava que os prejuízos seriam menores
se o mercado, se ajustasse sozinho_ Mas'inventaram
aquele limite de'lO por cento, que qualquer um poderia
ver que seria um dçsastre maior do que qualquer queda
livre. Foi o que aconteceu_ E não poderia ser de outra
maneira".

5 - Pergunta do ministro da Fazenda. "Mas a CVM
não poderia ter agido mais duramente, ter tomado pro
vidências concretas em relação à Bolsa do Rio"? Res
posta do presidente da CVM: "Ministro, o senhor co

,nhece o Brasil. O Senhor Sérgio Barcellos dizia que
pertencia a~ grupo Geisel, realmente aparecia várias
veze~ almoçando publicamente com o excpresidente,
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o que é que eu poderia fazer? Eu já não queria a presi
dência da CVM, o que poderia fazer para enquadrar
o poderoso senhor Sérgio Barcellos? "Quer dizer que
temos mais agora o tráfico de influência ou a tentativa
do' tráfico de influência. E embora eu não queira nem
possa inocentar o presidente da "CVM e mais culpado
do queeleé o seu antecessor. Arnold Wald", é evidente
que o Jato do senhor Sérgio Barcellos ser amigo do
general Geisel influi muito nos acontecimentos.

6 - "Os 'fiscais da CVM não tinham entrada livre
na Bolsa de Valores, por ordem do próprio Sérgio Bar
cellos. O que fazer? Entrar na violência, chamar a polí
cia e então' tornar público o que eu tentava 'salvar de
todas as maneiras, que era o escândalo? Impossível".
7 - "No momento só temos uma coisa a fazer e com
maior urgência. Substituir o presidente da Bolsa do
Rio, da Bovespa e da Bolsa Mercantil e de Futuros.
Para a Bolsa do -Rio de Janeiro, o nome que satisfaz
a todos, é uma verdadeira unanimidade, é o do senhor
Enio Rodrigues. Já foi presidente da Bolsa, com uma
administração modelar, progressista e sem qualquer
sombra de escândalo. Para a Bovespa e a .l?olsa Mer
cantil e de Futuros' a solução terá que vir de Brasília".

8-Evidentemente que o problema· não se esgota
nesses dois depoimentos o do senhor Nagi Nahas na
polícia, e o do senhor Martin Wimmer, diante do minis
tro da Fazenda, que' é mais do que seu superior. Pode
demiti-lo a qualquer momento. 9 - Mas não é uma
demissão que irá. resolver o problema, acabar com as
irregulàridades. E preciso ir mais fundo, responsabilizar
os manipuladores, que foram os grandes culpados por
esse desastre, que ficará ainda vivo e presente durante
muito tempo. 10 - Muita gente me pergunta quando
é que as Bolsas voltarão ao normal?

É fácil responder: no dia em que acabar a impunidade
no Brasil. Há mais de 3 anos venho denunciando que
o mercado estava supercomprado, e que era impossível
suportar tanta pressão. Ninguém. se interessou pelo as
sunto, porque, por mais surpreendente que pareça, to
dos estavam ganhando. Os perdedores perdiam para
as corretagens, juros, comissões, etc. etc. Às vezes
quem perdia num vencimento ganhava no outro, e esta
mos conversados. E-tudo era jogado a frente.

,PS - Agora, o mercado devora avidamente todas as
minhas informações esgotam os exemplares de jornais

'passados, e lambem as feridas irrecuperáveis. Adian
tará? ;

O senhor Nagi Nahas foi ouvido anteontem na Polícia
Federal. O presidente da CVM, Martin Wimmer, fez
um depoimento pessoal para o ministro da,Fazenda,
por convocação deste. Os dois depoimentos, entrela
çados, interligados, indissolúveis, formam um libelo ter
rível. É mais do que um libelo, representam um passa
porte para os senhores Rocha Azevedo e Sérgio Barce
llos ficarem um longo tempo numa prisão pública, longe
de tudo e principalmente po mercado de ações. O se
nhor Nagi Nahas contou tudo, produziu um depoimento
que impressionou os próprios policiais. Entregou todos
os manipuladores, contou o que sabia e que não era

. pouco. Disse textualmente: "A explosão só aconteceu,
porque o presidente da Bolsa de São Paulo, senhor
Rocha Azevedo, telefonou para os financiadores dizen
do que estavam malucos, que parassem com os financia
mentos, pois tudo iria pelos ares. "Comentário adicio
nal do senhor Nagi Nahas depois dessa revelação sensa
cional: "O senhor Rocha Azevedo já tinha feito um
lucro muito grande, e queria estourar o mercado para
comprar :ainda mais ,baixo.' Só que ele não calculou
a extensão do incêndio que estava provocando. Mas
de qualquer maneira, em tudo isso foi um dos grandes
ganhadores e já está com o dinheiro no' bolsO"'-

Mais revelações textuais do senhor Nagi Nahas: "O
senhor Rocha Azevedo passou um telex para os respon
sáveis pelo Planibanc, um dos maiores financiadores
do mercado, dizendo que eles estavam correndo um
sério fisco. Ou paravam de financiar ou perderiam até
o que não tinham. Era uma campanha de terrorismo,
que tinha o objetivo de assustar os principais financia
dores, que logicamente ficaram assustados". Comen
tário adicional do senhor Nagi Nahas: "É preciso não
esquecer que quem dizia aquilo era o presidente da
poderosa Bovespa, e os financiadores não poderiam
desprezar um alerta daqueles. Retirado o suporte, as
vigas que sustentavam o mercado, que era o financia
mento, veiu tudo abaixo_ Mas nada afetou o lucro do
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senhor Rocha Azevedo, Sérgio Barcellos, Pedro Conde
e outros". O senhor Nagi Nahas acusou fortemente
também o presidente do BCN, Pedro Conde (famoso
manipulador denunciado aqui ha' anos, e que ganhou
uma fortuna enorme, ganhando como jogador e como
membro do Conselho Monetário, um escândalo inomi
nável) e muitos outros, que serão chamados a ?epor.

Outra revelação importante do Senhor Nagi Nahas:
"Amedrontados os financiadores, assustaram todo o
mercado. Aí, montaram um plano maquiavélico. Espa
lharam boatos na sexta-feira à noite, sábado e domingo,
de tal maneira, que as Bolsas não funcionaram na segun
da-feira, dia 12. uma semana antes do vencimento de
opções e alguns dias antes do vencimento de operações
de índices. As bolsas funcionaram na terça-feirá, com
aquela criminosa limitação de 10 por cento, o que rc
traiu todos os possíveis compradores. Aí, foi o dcsastre
total. Por que alguém iria comprar na terça, sabendo
que no dia seguinte iria cair mais 10 por cento, no
outro dia mais 10 por cento, e assim indefinidamente?
Aí, não haveria salvação possível."

Perguntaram então ao Senhor Nagi Nahas quem tive
ra a idéia da limitação de 10 por cento, e a quem servia
essa limitação. Resposta pronta e imediata do Senhor
Nagi Nahas: "A idéia foi do senhor Rocha Azevedo.
E o objetivo era de salvar o Mercado de Índices, que
só existe em São Paulo. E eSse mercado estava super
comprado. Sem a limitação dos 10 por cento, ninguém
teria dinheiro suficiente para cobrir as necessidades de
margem. Com a limitação em 10 por cento, evidente
mente era muito mais fácil ir fazendo essa cobertura
diariamente. Foi um plano engendrado para salvar os
manipnladores, que jogaram com informações oficiais,
e com o terrorisnlo que eles mesmos provocaram. E
que foram os únicos ganhadores em tudo isso". O Se
nhor Nagi Nahas deu à polfcia as indicações completas
para descobrir tudo prontamente, os nomes falsos usa
dos pelo Senhor Rocha Azevedo, Pedro Conde e ou
tros, as corretoras pelas quais atuavam, encheu a polícia
de uma documeJltação fartíssima. É impossível publicar
tudo, pois seu dcpoimento demorou horas e foi o mais
minucioso possível.

Agora o depoimento do presidente du CVM, Martins
Wimmer ao Ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega.

O SR. NELTON FRIEDRICH (PSDB - PRo Scm
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Parla
mentares, o Brasil tem cantado em prosa e verso o
fato de scr um país eminentemente agrícola. No entan
to, até hoje não possuímos uma lei agrícola, como acon
tece em outros países desenvolvidos. Isso prova que,
na verdade, a agricultura tem sido tratada mais na retó
rica, no discurso, no enunciado do que na prática, na
prioridade, na definição realmente do seu valor social.

Por esta razão, hlÍ entre nós o conceito já estabelecido
de que a agricultura é o meio de que se utiliza o Governo
para desenvolver a intermediação espoliativa com a fi
nalidade de promover uma brutal transferência de renda
do campo para outros setores, inclusive o sistema finan
ceiro.

Os Governos têm-se servido da agricultura como
meio de fomentar toda a parafernália agroquímica esta
belecida entre nós. Através de confiscos, impostos ou
de outros mecanismos diretos e indiretos, também têm
se servido da agricultura para sustentar o próprio parque
industrial ou seu estÚTIulo.

Quando é que veremos no Brasil, realmente, a agri
cultura ser tratada como um fim? Quando isso ocorrer,
o seu grande objetivo sera exatamente o de promover
a dignidade do homem no campo, abastecer o mercado
interno, diminuindo os desníveis regionais e os exce
dentes a serem exportados.

Sr. Presidente, os Constituintes andaram bem ao esta
belecer artigo especial, apontando para a política agrí
cola, que deve ser planejada, executada, com a partici
pação de todos os setores e agentes envolvidos com
a atividade primária. Ao mesmo tempo, inclusive, aca
taram cmenda dc minha autoria, no sentido dé dar
o prazo de um ano para ljue essa lei agrícola fosse
discutida e votada no Congresso Nacional. Várias pro
postas tramitam nesta Casa. Estamos encaminhando
uma sugestão, uma proposta de lei agrícola, na qual,
evidentemente, procuramos dar destaque à questão do
desenvolvimento integrado do meio rural, dos estoques
reguiadores, regras de intervenqfio do mercado, cT.Edito
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rural, dos estoques reguladores, regras de intervenção
do mercado, crédito rural, mecanismos fiscais e credití
cios, seguro agrícola, pesquisas agropeculÍrias, extensão
rural, assistência técnica, fiscalização, manutenção, re
cuperação do meio ambiente, armazenagem, apoio
prioritário aos produtores e trabalhadores rurais, cré
dito fundiário e vãrios outros mecanismos para bem
desenvolver uma efetiva política agrícola entre nós.

Precisamos, a partir do mês de agosto, dar atenção
especial ao assunto. Esta Casa não pode ultrapassar
o prazo que a Constituição estabeleceu - 5 de outubro
-para tomar uma dccisão a respeito da política agrícola
de curto, médio e longo prazo para o País.

A sugestão que estamos encaminhando, portanto,
tem o objetivo de contribuir para que matéria de tal
relevância receba o tratamento adequado no Parlamen
to brasileiro.

Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados, ainda dentro
do tema. a agricultura, continuo este pronunciamento.

As supersafras de grãos obtidos nos últimos anos têm
sido motivo de júbilo e orgulho para todos os brasileiros,
sobretudo num momento em que o Pafs atravessa uma
das l1l ais graves crises econômicas de sua história.

Não se julgue, todavia, que t;io excelentes resultados
tenham sido fruto do acaso ou mesmo de uma eventual
lei de compensações. Foram, sim, resultado de árduo
e incessante trabalho de aplieaçlio prática de pesquisas
de alto nível, rcalizadas pela Embrapa, direcionadas
para o desenvolvimento de novas tecnologias. E>5e lou
vável esforço possibilitou-nos alcançar invejáveis índi
ces de produção e de prodmividade, propiciando o abas
teeimC'-utü interno e excedrentes exportaveis. de valor
incstimave! nessa época de crise.

Não obstante, o excepcional desempenho da Emhn.
pa corre sério risco de; descontinuidade. em decorrênda
da proihiçüo de novas contratações. lui quase 10 anos.
pelo Governo Federal, c da demissão de pessoal qualifi
cado, indispensável ao andamento das pesquisas. A es
tagnação desse trabalho logo far-se-á sentir, e seus da
nos serão irreversíveis.

Dada a suma importância do assunto. passaremos
a ler, na íntegra, documento elaborado pela Embrapa,
no Rio Grande do Sul. cuntendu uma análise do atual
quadro do setor, para que fique o mesmo registrado
nos Anais da Casa, aO tempo em que solicitamos, das
autoridades federais, urgentes providências no sentido
de fazer reverter a presente situação enfrentada por
aquele órgão.

FUTURO INCERTO PARA

ASSUPERSAFRAS

Não M efeito sem causa. As supersafras obtidas
no País nos últimos anos não decorrcm do mero
acaso, e tampouco se devem a estratégias isoladas.
No entanto, é preciso que faça justiça a determi
nados setores, diretamente responsáveis pelo efei
to. As instituições de pesquisa agropecuária pedem
sncorro. E ninguém duvida da contribuição deci
siva das novas tecnologias, para os recordes de
produtividade alcançados. Pagando baixos salários
a uma população cada vez menor de pesquisadores,
na sua maioria altamente qnalificados (mestres e
doutores) e com insuficientes recursos para execu
tar seus projetos, a situação da maior empresa de
pesquisa agropecuária da América Latina, a Em
prapa. merece uma concentrada atenção dos ór
gãos de decisão, enquanto'; tempo.

O desabafo é do Chefe do Centro de Pesquisa
AgropeculÍria de Terras Baixas. da Embrapa, loca
lizado no Município do Capão do Leão. a 250 km
de Porto Alegre, FllÍvio Luis da Cunha Gastu1.

A independência tecnológica em áreas estraté
gicas da produção de alimentos básicos para a 1'0
pulaçáo brasileira~ como é o caso do arroz, do ITigo
e da so.ia. é fnlto de um trabalho minucioso de
pesquisa. Significa dizer que o Brasil, hoje. mio
depende de outros países, mais desenvolvidos, para
produzir alimentos básicos e. mais do quc isso.
dispõe de rccursos tecnológicos que podem aumen
tar. significativamente, a produção (volume) e pro
dutividade (rendimento) de produtos (vegetais e
animaist propiciando o abastf;c1mento inJ:erno ô
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os excedentes exportáveis, tão necesslÍrios nestes
tempos de crise.

Um bom exemplo são os 22 milhões de toneladas
de soja desta última safra, que devem render 4,10
bilhôes de dólares e representam 13 por cento das
exportações brasileiras.

Outro exemplo é o do arroz irrigado que sai
das lavouras do Sul do País. A pesquisa desen
volveu cultivares mais produtivas do que as de pro
cedência americana (utilizadas amplamente até o
final da década de 70), cm 1,5 tonelada por hectare.
A média de produtividade do arroz gaúcho subiu
a patamares iguias aos dos países desenvolvidos.

O arroz irrigado apresenta uma considerlÍvel
evolução física e tecnológica no Rio Grande do
Sul de 1960 até agora. pois a área cultivada passou
de 337 mil hectares para 800 mil hectares. enquanto
o rendimento aumenmtou de 2,6tlha para mais de
5t!ba de hoje.

Ao colhú os últimos sacos dc arroz desta safra,
um produtor do município gaúcho de São Gabriel
já anunciava o rendimento de 10t/ha com as novas
cultivares, enquanto o pesquisador Arlei Tcrres.
melhorista do Centro de Terras Baixas dizia que,
na média. li produtividade. nos municípios da Zona
Sul do RS, deve ficar em 7tlha neste ano.

Em funçlio do alto potencial das cultivares desen
volvidas pela pesquisa, o Rio Grande do Sul. que
detém apenas 13 por cento da área cultivada com
arroz no Brasil. participa com 3~ por cento do total
do arroz produzido no País.

O CPATB. da Embrapa, em conjunto com o
lnstitlJto Riograndense do Arroz. já lançou as culti
vares BR-IRGA 409 e 411) que dominam mais
de 80 por cento da [irea plantada do Estado e têm
boa adapatação em lavouras do Centro e do Norte
do País, como no ~'lato Grosso do Sul. Espírito
Santo, Acre e Maranhão. Na seqüência, aparecem
as BR-TRGA 411, 412 e 413 e, mais recentemen
te, a BR-IRGA 414. que atende as expectativas
do setor produtivo, especialmente com relação a
produtividade e precocidade (sai 10 dias mais cedo
du lavoura). Mantém o tipo "putna" (agulhinha)
ja consagrado pelo consumidor nacional, com uma
participaçüo de 80 por cento nos mercados de São
Paulo e Rio de Janeiro.

Com pesquisa não se gasta; se investe!
Utilizando-se de dados da safra anterior. che

ga-se à conclusão de que o diferencial de ganho
pelo uso de apenas seis tecnologias desenvolvidas
pela pesquisa com arroz irrigado no CPATB, NCz$
140 milhões, paga mais de 43 vezes o orçamento
total desse Centro de pesquisa para o ano se 1989.

Embora o lançamcnto de cultivares seja o ponto
alto da geração de tecnologias, outras técnicas são,
igualmente, valiosas para o maior apmveitamento
dos recursos utilizados na agricultura. É o caso
da pesquisa que resulta no melhor manejo de água
(a água é responsável por 13.5 por cento do custo
da lavoura) no arroz irrigado. O Centro de Terras
Baixas mostra quc, para as cultivares como BR
IRGA 409 e 410, a água pode ser fornecida até
.lO dias após a emergência das plant~s e suprimida
da lavoura de 10 a 20 dias após a tloração plena.
Adotada em 330 mil hectares, a prática acusa um
ganho adicional superior a NCz$ 13 milhóes.

Vale lembrar que o Centro de Terras Baixas
desenvolve projetos, ainda, com soja, sorgo, trigo,
feijão, forrageiras. bovinos de corte e de leite, e
bubalinos. "A repercussão do trabalho de pesquisa
é evidente, tanto em função da melhor remune
ração ao produtor. como no retorno econômico
ao País, pelo ICM e ICMs, abastecimento interno
e excedentes export;:Íveis. Com pesquisa não se gas
ta; sc investe. "sentencia o Chefe do CPATB.

Tecnologias relacionadas com espaçamento e
densidade de sementes no plantio, uso de atrazina
em pós-emergêllcia e efeito de doses de Nitrogênio,
adotadas em mais de 50 por ccntu da lavoura de
sorgo do Rio Grande do Sul. somam um ganho

'adicional superior a NCz$ 3 milhões. Tecnologias
desenvolvidas para o cultivo da soja em terras bai
xas, inclusive com o lançamento de cultivar espe
'~1Ífica para essas condir::6es, esi<.\ü perfeitamente in-
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corporadas ao setor produtivo, tornando-se, ainda,
difícil avaliar o impacto econômico que propor
cionam.

.O Plano Diretor da Empresa coloca um desafio
ao CPATB, de alcançar a expectativa potencial
das terras baixas, com acréscimo de 2 milhões de
toneladas de grãos e 100 Kglha/ano na produção
de carne, além de 7kg/vaca/dia na produção de
leite.

O CPATB tem uma participação decisiva no Sul
do Brasil. Além disso, está reservada ao Centro
a mis.são de desenvolver o potencial das terras de
várzeas, como forma de expandir a última fronteira

. agrícola do Rio Grande do Sul e incorporar mais
de 600 mil hectares ao processo produtivo do Para
ná e de Santa Catarina",diz Flávio GastaI.

Faltam os récursós

Entretanto, muitas das metas desse Centro de
Pesquisa, dificilmente serão atingidas, com sérios
reflexos para o futuro da agropecuária em sua área
de atuação. A proibição de novascontratações há
quase 10 anos, pelo governo federal, tem penali
zado seriamente a Embrapa.

Além disso, a única forma utilizada para dar'
andamento à crescente demanda do setor primário:
por soluções, desmoronou no final de 1988. O re
sultado do 'corte total do quadro não efetivo pelas
empresas públicas, conforme nova determinação'

O Sr. .Presidente, trago outro assunto,'há conjunturas
perigosas e instantes decisivos na vida das nações, que
reclamam dos homens realmente públicos com posicio
namento nítido e vertical, não sÓ para dividir as águas, .
como para enfrentar à altura as circunstâncias 'e, em
razão disto, de pés no chão e com a visão no horizonte,
prosseguir a caminhada na qual o País busca encontrar
consigo mesmo, possível, na medida.em que o povo
assuma a condição de senhor cívico de seu destino cole
tivo.

O erro e o acerto são contingências que envolvem
as possibilidades existenciais de todos os homens e,

'sobretudo, dos homens verdadeiramente públicos, que·
sonham, agem, pensam, falam e decidem sob a inspira
ção comunitária, de rostos, vozes e de dramas presentes
na praça, que há de permanecer do povo. Podem os
homens públicos desta estirpe, portanto, errar ou acer
tar - e 'errarão menos, com certeza, se tiverem ser'eni
dade para recolher os constantes ensinamentos da histó
ria. O que não é permitido a quem tem responsabilidade
desta natureza, é deixar de jogar o jugo da dignidade,
n'ão colocando na mesa, na hora devida; as cartas da
corágem e da retidão.

A pena, para os que partilham, por ação ou por omis..
são, os frutos da traição à pátria, é a queda das máscaras,
comprovando a existência de homens pseudamente pú
blicos, os quais, não merecendo o penhor do respeito
nacional, comprometem, de resto, a imagem da classe
política junto ã sociedade. E como é triste, para OPaís,
triste e comprometedor, descobrir que o principe, sabi
.damente pequeno;não-é só menor, mas é muito menor,
do que a tarefa que lhe compete; que a classe política,
perdida em seus enredos, não escuta.e não proclama
as aspirações da rua e que, afinal, sob um silêncio com·
placente, as instituições da frágil democracia podem
ser vítimas de bombas, não sÓ as explosivas, como tam-

Ganho/ha
em NCz$

que admitiam a si mesmas, com o seu compadrio e
o seu familismo, como senhoras da comunidade e das
instituições.

Consolidada a sociedade de senhores e de escravos,
e sendo nela tênue e dependente a escassa camada dos
homens pobres e livres, foi com lentidão que qualquer
coi~a que pudesse ser, consideradas as ressalvas, chama
da entre nós de opinião pública, conseguiu se estabe
lecei e se mobilizar, em tomo de causas corno a da
abolição, que terminou feita pelo alto, sob a coorde
nação conservadora do Conselheiro João Alfredo Cor
rêa de Oliveira. A república dos proprietários rurais,
por sua vez, também foi exemplar em resistir a todo
e qualquer reclame de participação, combatendo, em
uma gnerra sem quartel, os esforços pela expansão da
cidadania, vindos quer de camponeses, quer de operá
rios, quer da pequena burguesia empregatícia. O sopro
do presidencialismo militarista contrapunha-se, na prá
tica, à idéia democrática.

O que dizer de fatos como a lei celerada, argumentos
como o de que a questão social é caso de política e
de pretextos como o de que a contra-revolução há de
ser feita logo, antes que o povo faça a revolução? Nesta
sociedade, que em grande medida o Congresso refletiu,
o parlamento foi, também, o agente de depurações e
cassações 'de mandatos, quando não objeto de censura
e de fechamento. Acusado de legislalar em causa pró
pria, como atualmente é acusado de acumular mordo
mias e de praticar o nepotismo, não faltaram vozes
conservadoras e refratárias à idéia democrãtica, tentan
do seguidamente desacreditá-lo e pregando de maneira
sub-reptícia ou declarada, mas sempre sistemática, se
possível o seu fechamento.

O Poder Legislativo, entretanto, pelo menos há cerca
de uma década e meia, sob o ciclo militar de infausta
memória, começou a recuperar a credibilidade, ganhan
do créditos juntq à sociedade, que dele estava próxima,
quando, em 1977í, o general-presidente Ernesto Geisel
o vitimou, com apetite draconiano; bem como o respal
dou· com entusia~mo, quando, em 1984, o sonho das
eleições diretas aqui terminou sepultado, por obra e
graça das forças comandadas pelo então Senador José
Sarney. Este mesmo Congresso, em passado não muito
distante, vivenciou· manhãs, tardes e noites de festa
cívica; com alguns de seus líderes, que pareciam ser
símbolos da mudança, depois traída e depois frustrada,
carregados nos canteiros por populares, entre bandei
ras, bonecos, cartazes de fogos de artifício e esperanças.

É forçoso o reconhecimento, Exm" e Exm" Deputa
dos: 'foi ainda há pouco, mas parece que um século
se passou, tamanho é o vazio a distanciar o parlamento
da sociedade, e ambos, das lembradas manhãs, tardes
e noites de festa cívica. A verdade companheiros, é
que houve no Brasil, a grande e temida dispersão. Ela
começou quando o movimento cívico epopular foi posto
à margem doprocesso, como se servisse para a praça
e não servisse para os bastidores; como se servisse para
o grito e não servissse para a conversa; como se, afinal,
servisse para a festa e não servisse para o dia seguinte,
não mais de escolha de caminho, porém, de gestão
da coisapública.

A transição conservadora decidida pel6alto, no con
ciliábulo das cúpulas, estabeleceu o fosso entre a socie
dade. civil e classe política. O País, contudo, vivia o
fato político do processo constituinte, que ninguém po
de refrear, cujo desaguadouro foi a Assembléia Nacio
nal Constituinte. Árduo foi o trabalho e, COm efeito,
gratificante o seu resultado, muito embora'a Consti
tuição promulgada a 5 de outubro de .1988 portadora
de inegáveis avanços, tenha pendências a resolver: ela,
que,.não é e não ,pretendeu ser perfeita, necessita de
toda uma legislação complementar e ordinária, que a
torne mais facilmente praticável. E ser praticada é a
glória maior a que pode aspirar uma Constituição.

Efetivamente, uma das formas de manifestação da
crise institucional no Brasil, está contida na paralisia
e no descrédito atingidos pelo Poder Legislativo. Há
que proceder à confecção da legislação complementar
e ordinária e, para tantel, cumpre estabelecer um crano
gramá de trabalho, o qual, definidas as prioridades te
máticils, venha a ser rigorosamente cumprido. O que
não pode prevalecer é este vazio, pois permite substituir
o vácuo pelo danoso argumento de que o Congresso,
com as suas Casas de ganho fácil, é o lugar onde não,
se trabalha, e se pode', de resto, acomodar parentes
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168.000
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330.000
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governamental causou somente no CPATB, em
31-12-88, a demissão de 80 pessoas.

Entre os empregados afastados, estavam pesqui
sadores com mais de oito anos de trabalhos presta
dos à pesquisa e ao desenvolvimento de novas téc
nicas, cnjo pagamento pode ser considerado simbó
lico, diante dos benefícios práticos que trouxeram
com as tecnologias desenvolvidas.
. Os danos com a descon tinuidade da pesquisa
não podem ser medidos instantaneamente, mas
c~usarão sérias dificuldades no futuro, pois a pes
quisa agrícola é um processo longo e contínuo de
investimentos nacriatividade do pesquisador, na
dedicação e na administração dos recursos finan
ceiros, diz uma carta apelativa à medida, encami
nhada pela chefia do CPATB aos órgãos do go
verno.

Não bastasse o duro golpe pela dip~nsa de pes
soal não efetivo, Flávio Gastaladverte que "o nos
so pessoal técnico ede apoio jamais viveu tamanha
defasagem do,s seus salários como agora, em toda
a história da Embrapa. Estamos perdendo o's nos~ .
sos melhores técnicos e deixando de realizar traba
lhos ~mportantes em função da escass>,z de recur
sos. E preciso uma urgente solução, pois Oquadro ,
que 'se apresenta é desalentador para a pesquisa
agropecuária e; conseqüentemente, pará os seus
efeitos, como as próprias supersaftas", finaliza 'Ó
Chefe do Centro de TerrasBaixas.

bém as da corrupção, as do' nepotismo e as da falta
de governo.

Senhor Presidente, excelentíssimas e excelentíssimos
companheiros de parlamento, o Brasil objeto de uma
crise· sem precedentes em sua história, conhece uma
destas conjunturas perigosas, experimenta um destes
momentos decisivos ... Sim, a crise é geraL Mas aqui
estou, nesta tribuna, para convidar a Câmara dos Depu
tados a refletir, resgatando a sua presença na vida nacio
nal, sobre três, aspectos da crise geral, os quais, pela
sua magnitude, podem ser chamados autonomamente
de crise das institnições, crise de lideranças e crise das
oposições. A tarefa, sem dúvida, é comum,. e pode
começar a promover o reencontro do Poder Legislativo,
onde há (lOmens, de fato, públicos, com o espírito da
rua, de que foi expressão, em nosso passado o insigne
Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que, na praça
ou no púlpito, dizia, escolhendo o Brasil.

"Entre Marília e a pátria
coloquei meu coração: a
pátria. roubou-me todo,
Marília que chore em vão. ".

. 2. A crise das instituições

A formação da sociedade brasil~ira produziu uma
relação desigual entre a comunidade e as instituições
no País. Desservido de uma traélição de estímulo e valo
rização comunitária, a organizá-lo e a movimentá-lo
a partir, das bases, o Brasil, herdeiro de instituiçtes
ibéricas e do espírito da contra-refonn'!, foi Jorjado
com comunidades inorgânicas vivendo, nunca lado.a
lado, mas sempre sob peso de instituições autoritárias.
·Desde a infância do País funcionaram os mecanismos
de exclusão social, quea lei, muitas vezes, viria a saCra
mentar. E as instituições, em contrapartida, foram se
tornando escravas de interesses subalt~rnos, de cúpulas

176,00
264,00
52,80
24,94
40,70
35,38
25,77
36,48
27,57
14,80

BR-IRGA 409 (arroz)
BR-IRGA 410 <arroz)
IRRIGAÇÃO (arroz)
PONTO DE COLHEITA (arroz)
MANEJO DE ÁGUA (arroz)
ADUBAÇÃO (arroz)
ESPAÇAMENTO & DENSIDADE (sorgo)
USO DE ATRAZINA (sorgo)
USO DE NITROGÊNIO (sorgo)
BR-S PELOTAS (soja)

Tecnologias

Fonte: Sócioeconomia/CPOATB
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e aderentes, tornando-o um patrimônio a ser partilhado
por alguns milhares de escolhidos dos dcu.scs, em meio
à desgraça geral. Ao trabalho, companheIras e compa
nheiros! É chegada a hora do basta ao labéu de que
o parlamento não é merecedor.

Com o Poder Judiciário, sem dúvida, não é diferente.
Está cristalizado na sociedade o sentimento de que a
justiça é uma ficção, neste País do salve-se quem puder.
Ela não alcança a poderosa gente do charme discreto,
a qual, de casaca e de colarinho branco, passa por hones
ta, mas trafica influência, cobra pedágio, assalta à mão
desarmada, privatiza o que é público, promove escân
dalos e rcclama, por si mesma ou através de prepostos,
porque os ladrõcs... de galinhas! não cstão todos presos.
Se o Padre Antônio Vieira fosse vivo, não deixaria
de dizer com o seu verbo candente, que agente do char
me discreto - se é que o tem! -, quer tirar os ladrões
do mundo para roubar ela só. Ele, o Padre Antõnio
Vieira, sempre lembrado de Di6genes, o qual viu minis
tros de Justiça levarem, debaixo dc varas, ladrões para
a forca, e, não se contendo. gritou: "lá vão os ladrões
grandes enforcar os pequenos".

É tremenda a crise de confiança que perpassa a socie
dade brasileira, que, da Justiça, tem as mais agudas
ressalvas, por sabê-la muito custosa e não menos dcmo
rada. O Poder Judiciário, que é um poder desarmado
e não dispõe da devida autonomia, inclusive no plano
financeiro, termina vulnerável, por estar, entre outras
coisas, sujeito a uma descabida tutela do Poder Execu
tivo, que lhe compete fiscalizar. E, de mais a mais,
em um País onde a distância social parece estar distri
buída do zero até o infinito, ficam patentes as influências
econômicas e políticas no ãmbito do Poder Judiciário,
tornando-se alguns mais iguais perante a lei, que torna
se fontc de improcedentes e de injustificados discricio
narismos.

Quanto ao Poder Executivo, é o desastrado regente
da orquestra, onde, não entendendo o maestro da parti
tura, Joaquim executa um frevo, Manuél experimenta
urna valsa vienense e Francisco investe em um rock
pauleira. Em meio aó barulho infernal e desafinado,
a sociedade recorre às armas, sonhando com a sua segu
rança. Daí que a nova barbárie prospera, pois parte
dos setores marginalmente integrados da sociedade, co
meçam a mão armada, a proceder a uma distribuição
forçada de renda. Os que têm, muito ou pouco, resis
tem, e não ccssa a ciranda da violência, na qual os
matadores profissionais executam a vingança privada
livre, que, mesmo sangrenta, não consegue e não conse
guirá suprimir as razões da guerra civil disfarçada ora
vivida no Brasil.

E o Poder Exccutivo, onde? Perdido na comicicjade
de sua opereta, garante que tudo realiza pclo Social.
Há muito, porém, que as vozes da rua, na irônica sabe
doria que lhes é pcculiar, já trocaram este social pela
e"pressão pessoal: tudo pelo pessoal. Social não é a
política de subserviência aos ditados do Fundo Mone
tário NacionaL O arrocho sistemático e insensato dos
salários não é social. Certamente também não o é a
recessão promovida por planos econômicos fracassados,
mas artificialmente duradouras. social não é a inflação,
este ácido sulfúrico que aproveita apenas aos especula
dores e retirá o pão de cada dia da mesa de quem
trabalha. Finalmente, não é social a anacrônica liquida
ção do Estado. que a miopia deste Poder precariamente
Executivo defende e implementa no País.

Grave, muito grave, Sr. Presidente, é a distância dos
partidos políticos em relação aos clamores da rua. Há
quem por equívoco. reclamc que o povo cstá apático.
E antigo o hábito de considerar o povo culpado, de
lhe transferir a responsabilidade pelo fracasso, quando,
na verdade, alijado do processo, ele não comanda, ele
não decide. A realidade brasileira é quase anômica,
tamanha é a crise das normas que os poderosos editam
para dcscumprir, abrindo prccedentcs repetidos pcla
pirâmide social abaixo. Consolida-se, então, uma crise
de valores e escasseia, isto sim, a confiança popular.
Em resumo. não há apatia. Falta uma mcnsagem que
motive e mobilize a sociedade. Mensagem esta, diga-se
de passagem. de que os partidos políticos, dessinto
nizados com as vozes, os rostos e os dramas da rua,
mio 56 absolutamente portadores, Cumpre, entretanto,
que sejam.
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3. A Crise das Uderanças

Um dos muitos crimes perpctrados pela ditadura mili
tar no Brasil foi o de ter, com a sua política da força,
inibido a força da política, responsável pela atração
e pela gestação de novos líderes, destinados a realizarem
a sua vocação de agentes do bem público. O prolongado
consulado militar, montado sobre os escombros da clas
se política e sobre a transferência de poderes Impróprios
à emergente tecnocracia, precisavade sequazes e não
ficou sem os garçons que o serviram. A tentativa de
desfigurar a imagem do político, contudo, deitou raízes
mais profundas do que muitos imaginam. E a energia
da juventude reprimida, uma vez desviada, não pode
ser recanalizada a contento, com a geração, nunca ime
diata, de novos líderes,

A história política do País não é pródiga na fabricação
de estadistas. mas nunca, como agora, ele precisou tanto
de pelo mcnos um, sem que saiba se o tem. Ninguém
precisa recorrer ao tipo de inspiração a que os conserva
dores radicais costumam classificar como exótica, para
pintar o quadro da realidade brasileira .. De minha parte,
concedo a palavra ao insuspeito Alberto Torres, homem
de pensamento restaurador, reorganizador e conser
vador, que escrevia, no começo do século XX: "Daí,
o des:inimo e a descrença de um povo, para quem a
vida pública não é senão uma crônica de anedotas pes
soais e de audácias, escândalos e imoralidades, verda
deiros e falsos, exagerados e deturpados; onde o mérito
não tem estímulo, o trabalho não tem valor, a produção
não tem preço, as fortunas náo têm garantias, o povo
não tem opinião, o cidadão não tem voto, os espíritos
não têm idéias e as vontades não sabem mover-se".

Em relação ao capítulo dos escândalos, Alberto Tor
res prosseguiu afirmando: "Fazer fortuna é o progrma
de todos; vencer, custe o que custar, o lema em prestí
gio. Como? Por todos os meios, processos e caminhos,
aptos para conduzir ao êxito. A escolha não é livre.
O estalão, uma vez decretado, pela ditadura da Fortuna,
os espíritos graveitam em torno dele. o homem não
tem por destino ser herói, nem mátir. Para conservar
a integridade do caráter, em sociedades selecionadas
pelo capricho do azar, é preciso possuir ânimo de atleta
mora]". O escritor fluminense, em sua conclusão, foi
taxativo: "Os brasileiros ficaram divididos em duas so
ciedades sem liga e sem solidariedadc: os que exploram
o patrimôno nacional à guisa dos estrangeiros, e a multi
dão que trabalha para não morrcr, ou que se vai deixan
do extinguir, porque não tem onde, nem como, trapa
lhar".

Diante do quadro pintado por Alberto Torres. o mais
fácil é o reconhecimento de que, sem mudanças, o País
continua o mesmo. Nada mais falso, Ex" Deputadas
e Ex"' Deputados! o Brasil mudou ncgativamentc: as
fortunas estão cercadas de garantias, e quem trabalha,
mesmo trabalhando, morre li míngua, vítima das neces
sidades elementares do dia-a-dia. Ser estadista é pensar
grande, em termos tanto do aqui e do agora quanto
do dcstino das gcrações vindouras, através das quais
O País realizará a sua afirmação histórica no cenário
internacional. E estadista, testado e aprovado, positiva
mente o Brasil não o tcm, no momcnto.

. Falta, a quem governa - se esta expressão pode
ainda ser usada - a capacidade essencial de decidir,
Hoje, ninguém decide nada. Quando, por um processo
vegetativo. a falsa decisão chega li superfície, o seu
prazo de vigência é curtíssimo, porque no dia seguinte,
ou na semana seguinte, os áulicos vém a público para,
de forma tosca e desencontrada, procederem ao des
mentido do que foi há pouco afirmado. O problema
é que não há rumos, não há governo e não há estadista,
Ninguém chega a esta condiçt1o sem o exercício da ousa
dia e sem contar com a confiança participativa da socie
dade.

Há carência de ousadia no Brasil. Concito dois dos
candidatos a estadistas, do Partido da Social Demo
cracia Brasileira, a ousarem mais. Refiro-me aos Sena
dores Mário Co~as. que ousou na administração, e Fer
nando Henrique Cardoso, que ousou nas ciências so
ciais, Ambos precisam ousar ainda mais na política;
ambos têm Iegitimidadc para fazê-lo; o Brasil espcra
e precisa que ambos o façam! Ousar, por exemplo,
fazer no discurso e na prática, a guerra política sem
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quartel, a favor da mudança social que reconstrua o
País, devolvendo-lhe a dignidade c a esperança.

4. A Crise das Oppsições

A apatia não é do povo: apáticas são as oposições.
Elas não se fizeram, neste momento da vida do País,
portadoras da mensagem de reconstrução nacional, se
gundo os parâmetros da dignidade e da esperança, em
um Brasil carente de mudança, ousadia, virtude e vonta
de, c que bem as merecc. Ninguém, nas oposições,
empolga Leonel Brizola, queentre elas ainda está na
frente, não consegue ultrapassar a barreira dos 20%
nas pesquisas de opinião. O Deputado Luís Inácio Lula
da Silva declina nas preferências, também porquc não
controla o Partido dos Trabalhadores, o qual, por sua
vcz, não controla o surto grevista. De resto, é real,
mas ainda é lenta, a ascensão do Senador Mário Covas.

Em face de um quadro desta natureza, o que acon
tcce? Os arraiais da ordcm espúria ficam fortalecidos.
Recordo da palavra de Hermes Lima: "Sem dúvida,
a ordem é valor vivido, testado, porém 'suscetível de
romper-se quando, de crosta endurccida, enfcrrujada,
repele o novo que reponta da dinâmica da vida social
c política". Sr" Deputadas e Srs. Deputados, esta Repú
blica, que nunca foi nova, repele o novo que reponta
social e politicamente, e, no entanto, a ordem espúria,
endurecida e enferrujada, se reartieulá, se revigora e
parece, com suas mil faces, fiéar mais forte.

Por quê? Porque as oposições estão desarticuladas,
perante o Poder, que, de fato, é velho. Foi ainda Her
mes Lima quem observou: "O poder, quando enve
lhece, não tem audácia criadora. Só conserva, s6 repri
me, só represa". Daí que dcsponta, beneficiário do
vácuo, um fenômeno como Fernando Collor de Mcllo,
produto retrasado de um pacto oligárquico de poder,
falando, com artifício a linguagem do falso novo e mar
cando pontos junto à opinião pública. A direita, que
o reconhece, vai, sem dúvida, encampar a sua pregação
do velho poder, em edição revista e aumentada. Esté
é um candidato condenado a não mostrar o seu verda
deiro palanquc ao Brasil. Se o fizesse, as máscaras cai
riam, e tudo ficaria desfeito. Elc ataca o Presidcnte
da República na televisão, mas, no Maranhão, fiéis
escudeiros do Prcsidente da República estão escalados
para organizar o Partido da Reconstrução Nacional, ..

Compete, neste instante de terror, proceder à conver
gência de forças multifacéticas, com o propósito de ga
rantir a consolidação democrática. Não há o que espe
rar. As pontes devem ser logo lançadas. com a convo
cação da sociedade civil, através de organismos com
a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Ad
vogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil e outros,para, juntamente com os partidos
políticos e a comunidade em geral, nas praças públicas,
sc preciso for, repudiar sonora e completamente a vio
lência das bombas dos que, antidemocráticos acretidam
na criação de um clima de comoção geral, para embar
gar as eleições presidcnciais, por meio da aventura de
um pronunciamento militar.

Contudo, justiça se lhes faça: os pronunciamentos
dos chefes do estamento castranse desautorizam, por
serem, até prova em contrário, favoráveis às eleições
presidenciais, esta hipótese alimentada por minorias
terroristas. Tal aglutinação em defesa da democracia,
reaproximará a classe política da sociedade civil, e rear
ticulará, dentro da classe política, as forças progressistas
entre si. Ou se estabelece um convencimento comum
desta necessidade ou a velha ordem passará por sobre
todos, carrcgando, em farrapos e humilhado, o futuro
do Brasil. Não há meio termo possível. E a história
cobrará isto de cada um de nós, ela, que não costuma
absolver os que imaginam que o seu umbigo é o centro
do universo.

Esta aglutinação das forças progressitas, para ser real,
tem de ser feita em cima de uma pauta mínima de
objetivos a alcançar. Elas, as forças progressistas, não
podem ficar à mercê dos que querem dividi-la para,
maquiavelicamente, rcinar. Corno consequência desta
pauta mínima a ser cumprida, no processo, nascerá a
exigência da política de boa vizinhança, que é a mais
do que necessária forma de convivéncia a scr. com ur
gência, implantada entre os que querem o País recons
truído, em nome da Justiça e da dignidadc. A isto vim,
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desta tribuna,.convidá-Ios, Companheiros. Vamos jun
tos, vamos de mãos dadas!

Muito obrigado. ,
Leio ainda, Sr. Presidente, texto de projeto de lei

de minha autoria, que dispõe sobre a Lei Agrícola,
em conformidade com o ar!. 187 e art. SO das Dispo
sições Transitórias da Constituição Federal de 1988.

O Congresso Nacional decreta:

"Art. l' Dispõe sobre a atividade agrícola.
Esta lei fixá os pressupostos básicos; define os

objetivos; prevê recursos e estabelece os se$uintes
instrumentos operacionais de política agrícola: or
ganização institucional, planejamento agrícola,
pesquisa agrícola; assistência técnica e extensão ru
ral; conservação, uso racional e recuperação dos
recursos naturais; proteção do trabalhador rural;

,programas especiais, defesa sanitária, animal e ve-
getal, informação agrícola; comercialização e abas
tecimento; cooperativismo e associativismo; inves
timentos públicos estratégicos; crédito rural; segu-'
ro agrícola; tributação e incentivos fiscais e controle
de qualidade dos produtos agrícolas ofertados à
população. ,

Parágrafo único. Serão compatibilizadas as
ações da Política Agrícola e Fundiária, da Reforma'
Agrária e Meio Ambiente conforme previsto na_
Constituição.

CAPÍTULO I
Das Disposíções Gerais,

Art. 2' A Política Agrícola.
Política agrícola define-se como o conjunto de

diretrizes e ações governamentais, operacionaliza
das através dos instrumentos de política agrícola,
que devem incidir, diretaou indiretamente, sobre
os setores da produção, comercialização, agroin
dustrialização e abastecimento a fim de garantir
os objetivos definidos em lei.

A política agrícola fundamenta-se nos ,seguintes
pressupostos:
. I - A atividade agrícola compreende processos

biológicos, econômicos e sociais, onde os recursos
devem ser desenvolvidos, gerenciados, subordi
nando-se a normas e princípios de interesse públi
co, de forma que seja cumprida a função social
da propriedade.

H - Como atividade econômica, a agricultura
deve proporcionar, aos que a ela se dedicam, renta
bilidade compatível cpm a de outros setores da
economia.

IH - Os instrumentos de política agrícola defini
dos e aplicados devem atuar no 'sentido de promo
ver e apoiar o desenvolvimento global do meio'
rural. Não interessa o efeito de promover a diferen
ciação tecnológica de unidades produtivas que se
destacam isoladamente do conjunto.

IV- O setor agrícola é constituído por segmen
tos distintos como produção, insumos, agroindús;
tria, comércio, abastecimento e afins; os quais res
pondem diferenciadamente às políticas públicas e
às forças de mercado.

V - O fortalecimento do mercado interno pelo
acesso deltoda a população ao consumo de produ
tos alimentares básicos é condição fundamental pa
ra resgatar a cidadania da imensa maioria margina
lizada e para que o País alcance ô desenvolvimento
econômico, social e político.

VI - O abastecimento alimentar é condição bá
sica para garantir a tranqüilidade social, a ordem
pública 'e o processo de desenvolvimento econômi
co-social.

VII - As condições bio-hidro-edafo-climatoló
gicas exercem transcendental importância no trans
correr e nos resultados do negócio agrícola, deven
do o poder público dispor de instrumentos flexíveis,
ágeis e eficientes para minimizarriscos à produção
e ao abastecimento.

VIII - a produção agrícola ocorre em milhares'
de estabelecimentos rurais dispersos e heterogê-

,fieos quanto a: posse e uso da terra, dotação quanti
tativa de recursos; condições edafo-climáticas; dis- .
ponibilidade de infra-estrutura, como energia,
transporte e armazenamento; 'capacidade empre-
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sarial, níveis tecnológicos e condição sócio-cultu
ral.

IX- O processo de desenvolvimento brasileiro
penalizou o setor agrícola e acentuou desequilíbrio
e desigualdades em relação ao acesso aos.s!"1'viços
públi2üs 'essenciais, como saúde e previdência so
cial, educação, .transporte, eletrificação, comuni
cação; habitação, saneamento e lazer, que são pre
cários e insuficientes no meio rural, ocasionando
pobreza, marginalização e aceleração do fluxo mi
gratório.

Art. 3' São objetivos da política agrícola':
Objetivo fundamental: A política agrícola e agrá

ria terá como objetivo fundamental o desenvol
vimentoe consolidação de uma estrutura agrária
e de um modelo de produção agrícola de caráter
democrático e popular, isto é, que correspondam
às aspirações da maioria do povo, do campo e da
cidade, pela redistribuição da renda e' da terra,
pela democratização política, pelo atendimento das
necessidades alimentares básicas de todo o povo
e pela proteção das riquezas naturais. .

Objetivos específicos:
a) Estabelecer e normalizar os instrumentos

de governo destinados a promover, regular, fisca
lizar, controlar, avaliar atividades e suprir as neces
sidades do setor, visando assegurar a regularidade
do abastecimento, a estabilidade e rentabilidade
dos empreendimentos; a estabilidade das políticas
de preços e de mercado e a redução de disparidades
regionais e de renda;

b) Sistematizar a atuação do Estado para que
os diversos segmentos intervenientes na agricultura
possam planejar suas ações e investimentos numa
perspectiva de prazos'adequados, reduzindo as in
certezas do setor;

c) Promover o des'envolvimento integral do
meio rural, garantindo à população rural condições

, básicas de habitação, saúde, previdência, sanea
mento, educação, cultura e lazer, comunicação,
eletrificação e transporte;

d) Desenvolver a agricultura de forma ecolo
gicamente sustentável, estimulando a recuperação,'
o uso e o manejo adequado dos recursos naturais
e assegurando a qualidade do meio ambiente em
geral, no interesse de toda a sociedade e das gera
ções futuras;

e) Priorizar a produção de alimentos destina
dos ao mercado interno, assegurando' condições
diferenciadas de crédito, seguro e de outros instru
mentos de apoio à produçâo, armazenagem, trans
porte e comercialização;

f) Estabelecer normas para a racionalização
da utilizaçâo dos fatores de produçâo, especial
mente os agrotóxicos de modo tendo como priori
dade a proteção do trabalhador rural, preservação
do meio ambiente e qualidade dos produtos agríco
las' ofertados à população.

g) Estimular a formação de excedentes de pro
dutos estratégicos que possibilitem condições com
petitivas ao País no mercado externo de alimentos
fibras e matérias-primas de origem agrícola;

h) Promover a descentralização da execução
dos serviços públicos de apoio ao produtor rural,
visando a complementariedade de ações com Esta
dos e Municípios, cabendo a estes assumir suas
responsabilidades na execução da política agrícola,
'adequando os diversos instrumentos às necessida

, des e realidades municipais;
i) Promover, estimular e apoiar a cooperação

entre os pequenos agricultores' em todas ,as fases,
de sua atividade, especiaimente:

- na fase de trabalho (produção propriamente
dita) de modo a promover ganhos de escala, e me
lhorar o processo tecnológico do trabalho para au
mentar a produtividade da terra e do trabalho;
, - na fase de pós-produção para assegurar-lhes

a retenção de uma parcela maior da riqueza gerada
como fruto do seu trabalho;

Art. 4' Diretrizes: ' ,
'Para atingir os objetiv,os definidos, a política

agrícola e agráriasubordinar-se-à às se'guintes dire
trizes:

a) Considerando a escassez de recursos públi-
cos em relação às necessidades sociais, e as eno~es
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desigualdades regionais e entre grupos sociais na
distribuição de renda, na infra-estrutura social e
de produção e nos processos tecnológicos; tOQ~s

os recursos, inclusive os de crédito rural, serviços,
subsídios, apoio e assistência do poderpúblico de
verão ser destinados, preferencialente, aos traba
lhadores rurais e' aos pequenos e médios agricul
tores;

h} os recursos inclusive os de crédito rural, servi
ços, subsídios, apoio e a assistência, conforme
enunciado no artigo anterior, serão destinados,
preferencialmente, a organizações de trabalhado
res e ou agricultores;de qualquer tipo, que satisfa
çam as seguintes condições:

b.1. quadro social constituído de, no mínimo,
3/4 de pequenos agricultores e/ou de trabalhadores
rurais assalariados;

b.2. participação e controle efetivo dos pequenos
agricultores e/ou trabalhadoré'srurais-mrsua admi
'nistração;

b;3. constituídas e atuando efetivamente para a
defesa dos interesses. da maioria dos associados 
pequenos agricultores rurais;

bA. que d.estinem recursos para a melhoria das
condições de vida dos seus associados;

b.S. que tenham como princípio fundamental a
prática efetiva da cooperação nas diferentes fases
do processo de produção, comercialização, abaste- .
cimento, visando a redução dos custos o aumento
da produtividade da terra e da força de trabalho,
maior competividade na atividade econômica, me
lhoria da renda familiar dos pequenos agricultores
e trabalhadores rurais;

c}cabe ao Estado a responsabilidade de COor
denar e garantir a produção agrícola e o abasteci
mento interno, seja com a implantação e ampliação
de infra-estrutura social e de produção, seja com
a prestaçâo de serviços; assim como intervindo,
consoante com o interesse da coletividade (da
maioria), nos canais de comercialização de insumos
e produtos agrícolas, a fim de eliminar a especu
lação oligopólica e o controle dos mercados e pre
ços e, assegurar a qualidade das mercadorias co
mercializadas de modo a rebaixar- os custos de pro
dução, elevar a produtividade e permitir, simulta
neamente, o aumemto dos preços ao produ,tor e
o rebaixamento dos preços ao consumidor;

d) dar prioridade à recuperação e preservação
da' qualidade ambiental, estimulando e apoiando
a introdução e difusão de práticas e técnicas de
uso e manejo adequadas dos recursos naturais e
de controle ambiental;

e) incentivar a cooperação e o associativismo en
tre pequenos e médios produtores e trabalhadores
rurais; em todas as suas formas, particularmente
na esfera da própria produção, a fim de promover
a ajuda mútua, a divisão racional do trabalho e
a cooperação rio processo produtivo.

Art. S" São instrumentos da política agrícola:
I - organização institucional;
II - planejamento agrícola;
IH - pesquisa agrícola;
IV - assistência técnica e extensão rural'
V - proteção, conservação e recuperação do

meio, ambiente e dos recursos naturais renováveis;
VI - programas especiais;
VII - defesa sanitária animal e vegetal;
VIII -; informação agrícola;
IX - comercialização e abastecimento;
X - cooperativismo e associativismo;
XI - investimentos públicos estratégicos;
XII - crédito rural;
XIII - seguro agrícola;
XIV - tributação e incentivos fiscais.

, Parágrafo único. O crédito fundiário é uma das
:modalidades do credito rural.

Art, 6. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios destinarão, anualmente, um
mínimo de 10% (dez por cento) de seus orçamentos
para custeio de suas ações no setor agrícola.

Parágrafo único. Os recursos financeiros para
aplicação em crédito rural não se incluem no dis
posto neste artigo~
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CAPÍTULO Il
Da Organização Institucional

Ar!. 7' A ação governamental de apoio ao se
tor ,erá organizada sob a forma de sistema pela
União. Estados, Distrito Federal e Municípios.
com a seguinte composição:

I - Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to e seus órgãos e entidades vinculadas, como uni
dade central do sistema, incumbido da orientação
normativa. da supervisão técnica. da fiscalização,
da execução complementar, do planejamento es
tratégico e do aporte e repasse da parcela de recur
sos da União aos órgãos e entidades executoras~

Il - entidades da administração direta e indireta
dos Estados e Municípios, incumbidas da execução
de atividades específicas:

III - entidades públicas privadas previstas nO
ar!. 1.' desta lei.

Parágrafo único. O Ministério da Agricultura
passa a denominar-se Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.

Ar!. 8\' A ação de apoio ao setor agrícola de
senvolvida pelos Estados. Distrito Federal e Muni
cípios, respeitada a autonomia constitucional, será
exercida em sintonia e evitando superposições e
paralelismos, conforme dispuser a lei complemen
tar prevista no parágrafo único do Artigo 23 da
Constituição.

Ar!. 9" É de competência do Sistema Nacional
de Agricultura:

I - planejamento;
II - classificação de produtos agrícolas;
Ill- fiscalização e controle da produção e distri

buição de sementes e mudas;
IV - dcfesa sanitária vegetal e animal;
V - fomento ao cooperativismo e associativis

mo;
VI - informação agrícola;
VII - preservação dos rccursos naturais renová

veis, flora~ fauna e meio ambiente~

VIII - pesquisa c experimentação agropccuá
ria:

IX -levantamento de solos. recursos hídricos.
dados climáticos:

X - fomento à irrigação e drenagem;
XI - assistência técnica e extensão rural:
XII - crédito rural e seguro agrícola;
XIII - regulamentação de mcrcados. armazena

mento, preços e comercialização;
XIV - capacitaçüo de mão-de-obra rural;
XV -zoneamento agrícola.

CAPÍTULO IH
Do Planejamento Agrícola

Art. 10. O planejamento agrícola será feito de
forma democrática c participativa. através de pla
nos plurianuais normativos. planos de safra e pla
nos operativos anuais, observadas as definições de
política agrícola constantes desta lei.

§ l' Deverá assentar-se na estrutura técnica e
administrativa dos órgãos formuladores e executa
dores da política agrícola, nos diferentes níveis (Fe
deral - Estadual - Municipal) de Governo; de
modo. a haver complementariedade na atuação
destes diferentes níveis

§ 2" Os planos normativos conterão diagnós
ticos, objetivos, estratégias e linhas de açao. com
a correspondente previsão de recursos e os planos
operativos, programas e projetos específicos;

§ 3- Os planos nonnativos serão coordenados
por um Conselho de Política Agrícola;

§ 4c' Os planos de safra consideranío as especi
ficidades regionais. de acordo com a vocação agrí
cola e as necessidades diferenciadas de abasteci
mento, formação de estoque e exportação, respei
tadas as características ambientais. no sentido de
preservação e restauração dos recursos naturais;

§ 5" O atual Ministério da Agricultura deve ser
mudado para Ministério da Agricultura e do Abas
tecimento.

Ar!. 11.. Fica instituído o Conselho Nacional
de Política Agrícola - CNPA, composto pelo Mi
nistro da Agricultura. que o presidirá, Ministro
do Planejamento. Ministro da Fazenda, Ministro
do Interior, Comissão de Agricultura da Câmara
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dos Deputados e do Senado Federal (presidentes),
e representaçüo paritária, das entidadcs patronais
c dos trabalhadores, vinculados às áreas de produ
ção, comercialização. armazenamento, transporte,
pesquisa e extensão rural.

§ 1" Compete ao Conselho Nacional de Polí
tica Agrícola - CNPA. apreciar e deliberar sobre
a formulação de planos plurianuais de política agrí
cola e outras atribuições conferidas por esta lei.

§ 2' O Conselho Nacional de Política Agrícola
estimulará a organização de Conselho Estaduais
e Municipais de política Agrícola, com as mesmas
finalidades, nos âmbitos de suas competéncias.

§ 3" O Conselho Nacional de Política Agrícola
criará Cãmaras técnicas, de caráter permanente ou
temporário. visando subsisiar o seu funcionamen
to, compostos de maneira semelhante CNPA, res
peitadas suas especificidades.

Ar!. 1.2. A ação governamental para o setor
agrícola será organizada pela União, Estados. Dis
trito Federal, Territórios e Muncípios. cabendo:

I - Ao Minstério da Agricultura como, unidade
ccntral. a orientação normativa, as diretrizes nacio
nais e o aporte e repasse da parcela de recursos
da Uniâo aos órgãos c entidade executora,;, ouvido
oCNPA;

11 - As entidades de administração direta e indi
reta dos Estados, do Distrito Federal, dos Terri
tórios e dos Municípios, o planejamento, a exeeu
ção. o acompanhamento. o controle a avaliação
de atividades específicas.

Ar!. 13. A ação governamental para o setor
agrícola. desenvolvida pela União. pelos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, respei
tada a autonomia constitucional, será exercida em
sintonia, evitando-se superposições e paralelísmo.
conforme disposto em Lei Complementar prevista
110 patrágrafo 11nico do ar!. 23 da Constituiçüo.

§ 1. c' O CNPA se assessorará dos orgãos neces
sários ao cumprimento de suas funçóes, sugerindo
fi criação de orgãos a nível estadual e municipal.
sempre que necessário.

§ 2' O Ministério da Agricultura. as Secreta
rias de Agricultura. dos Estados e do Distrito Fede
ra! disporão de estruturas de planejamento seme
lhantes para ensejar o trabalho participativo.

§ 3" As Prefeituras deverão criar Secretarias.
Departamentos ou Seções Municipais de Agricul
tura. que coordenarão a elaboração dos Planos
Operativos com respectivo orçamento, a partir de
trabalho conjunto com as Comissões Municipais
de Agricultura.

CAPÍTULO IV
Da Pesquisa Agrícola

Art. 14. A pesquisa agrícula terá programas
plurianuais e planos operativos anuais, elaborados
por órgãos de pesquisa mantidos ou não pelo poder
público. sob a coordenação do Ministério da Agri
cultura c aprovados pclo CNPA.

Art. 15. A pesquisa agrícula deverá:
I - estar integrada à assistência técnica e exten

são rural, aos produtores e comunidades, devendo
ser gerada ou adaptada a partir do conhecimento
biológico da interação dos diversos ecossistemas,
observando as condições econômicas e culturais
dos segmentos sociais do setor produtivo; respei
tadas as disposições de Lei do Ambiente;

II - dar prioridade ao melhoramento dos mate
riais genéticos produzidos pelo ambientc natural
dos ecossistemas, objetivando-se o aumento de
suas produtividades. preservando-se ao máximo a
heterogeneidade genética;

III - dar prioridade à geração e adaptaçâo de
tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimen
to dos pequenos agricultores. enfatizando os ali
mentos bási€Os, equipamentos e implementos agrí
cuias voltados para esse público;

IV - observar as características regionais e gerar
tecnologias voltadas para sanidade animal e vege
tal, rcspeitando a preservação da saúde e do meio
ambiente.

Ar!. 16. A importação de material genético
para a agricultura deverá ser avaliada e aprovada
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eelo Ministério da Agricultura. ouvido o CNPA.
E fundamental que 05 centros de pesquisas estejam
integrados às regiões produtoras e interagindo com
as comunidades dos pequenos agricultores.

V - ser orientada para gerar uma completa re
formulação da tecnologia agrícola de modo a se
compatibilizar os objetivos de aumento de produ
ção!e produtividade com os objetivos de recupe
raç~o e preservação dos recursos naturais e meio
ampicnte e com os objetivos de colocar o progresso
techológico a serviço dos interesses do conjunto
da populaçüo. eliminando os efeitos sociais, econô
micos e ecológicos negativos produzidos pela gera
ção, difusão e emprego de tecnologia agrícola que
não atende às necessidades da maioria;

vr - dar prioridade para a pesquisa da tecno
logia de ponta. de forma a se assegurar, à pesquisa
nacional. o controle do património genético e de
mais materiais de interesse estratégico. asscguran
do a independência tecnológica à pesquisa nacio
nal.

Art. 17. Os programas de desenvolvimento
científico e tecnológico merecerão nível de priori
dade, tendo em vista a geração de tecnologia de
ponta, que garantam a independência e parâmetros
de competividade internacional à agricultura brasi
leira.

Art. 18. Fica instituído o Sistema Cooperativo
de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.

Parágrafo único. Integram o Sistema Coope
rativo de Pesquisa Agrícola-SCPA. os seguintes
organismos:

I - A Embrapa com suas unidades operacionais;
11 - As Empresas de Pesquisa Agropecuária dos

Estados e do Distrito Federal:
111 - Universidades Federais e Estaduais;
rv - Outros ôrgáos e entidades oficiais que de

senvolvam atividades de pesquisa agropecuária,
pesqueira, t10restal e agroindustrial:

V - Outras instruções de pesquisa mantidas pe
lo poder público. que ven ham a ser criadas na vi
gência desta Lei.

Art. 19. No exercfcio de suas atividades o,SC
PA se articulará com Instituições privadas que de
senvolvam atividades de pesquisa agropecuária,
mediante convênio, contratos. acordos e ajustes
a serem celebrados com os organismos componen
tes do sistema.

Art. 20. Fica criado o Fundo Federal de
Apoio à Pesquisa Agropecuária - FAPA. para
financiamento das atividades do SCPA. adminis
trado pelo Ministério da Agricultura.

§ 1" Os planos anuais de aplicação do FAPA
serão definidos pelo CNPA; a base de proposição
específica elaborada pelo CPA.

§ 2' Constituem recursos do FAPA:
I - Recursos oriundos de receitas próprias das

Instituições de pesquisa.
U - Dotação do orçamento anual da União.
lU - Outros recursos que vierem a ser definidos

na legislação pertinente.
. § 3" As instituições de pesquisa que compõe

o Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária
- SCPA, com o objetivo de se autofinanciarem,
terão por dez (lO) anos, participação de 30 % dos
retornos devidos a adoção de novas tecnologias,
geradas ou adptadas pelo Sistema, na atividade
agropecuária, além de outros mecanismos que con
duzam a sua autosuficiência financeira previstos
em lei.

§ 4" Os Estados e o Distrito Federal incluirão
em seus orçamentos, dotações de recursos para
as respectivas unidades públicas estaduais de pes
quisa agrícola, no mínimo igual ao repasse de recur
sos que a União promoveu, através do SCPA, ouvi
da a Câmara de Pesquisa do Conselho Nacional
de Pesquisa, a essas unidades no exercício anterior.

CAPÍTULO V
Da Assistência Técnica

e Extensão Rural

Art. 21. A assistência têcnica e Extenção Ru
ral buscará viabilizar, com o produtor rural, solu
ções adequadas a seus problemas de produção. ge
rência, beneficiamento da produção armazena-
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mento, comercialização, agroindústria, eletrifica
ção rural, infra-estrutura de produção, consumo,
bem-estar (habitação, nutrição, saúde, educação
'0 lazer) e de preservação do ambiente, contribuin
do para a elevação dos níveis de produção, produti
vidade e renda.

Art. 22. O poder público manterá Sistema PÚ
blico de Assistência Técnica e Extensão Rural uni
ficado, de caráter educativo, com prioridade de
atendimento aos pequenos produtores e suas for
mas associativas, visando:

I - difundir tecnologias agropecuárias gerencial
e social necessárias ao aprimoramento da economia
agrícola, à conservação dos recursos naturais e à .
melhoria das condições de vida no meio rural;

11 - ajustar a tecnologia, disponível às necessi
dades diferenciadas e à disponibilidade de recursos
dos diversos segmentos do público beneficiário;·

111 - articular apoios de outros órgãos e entida
des, nas áreas específicas de cada um, em benfício
dos prodntores rurais e suas famílias;

IV - extimular e apoiar a participação e organi
zação da população rural, respeitando a organi
zação da unidade familiar, ·bem como as de repre-
sentação dos produtores rurais; "-

V - assessorar os demais órgãos de Governo na
geração e adequação de programas às necessidades
da população rural e às realidades das' áreas de
atuação e/ou de situações conjunturais específicas;

VI - identificar tecnologias alternativas junta
mente com instituições de pesquisa e produtores
rurais;

VII - disseminar informações conjunturais nas
áreas de produção agrícola, comercialização e abas
tecimento.

Art. 23. Os recursos financeiros para manu
tenção do Sistema Público de Assistência Técnica
e Extensão Rural são de responsabilidade dos três
níveis do poder público: Federal, Estadual e Muni-
cipal. .
, § l' O Sistema Público de Assistência Técnica

e Extensão Rural contará com uma Coordenadoria
Nacional junto ao Ministério da Agricultura, man
tida pela União, com unidades estaduais e/ou regio-

. nais de coordenação e apoio, mantidas pela União
e pelo Estado envolvido em partes iguais; e com
unidades executoras municipais, mantidas em 25%
pelo município envolvido, 50% pelo Estado e 25%
pela União.

§ 2' Cada unidade do serviço público de Assis
tência Técnica e Exteiisão'Rural apresentará anual
mente aos seus mantenedores um plano de trabalho
com o respectivo orçamento e prestará contas dos
recursos repassados na forma prevista em lei.

§ 3' Nos municípios, o plano anual de trabalho
do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural
será elaborado de acordo com o previsto no § 2'
do art. 10 e paragráfo único do art. 12 da presente
~i. .

CAPÍTULO VI
Da Proteção ao Meio Ambiente

e da Conservação dos
Recursos Naturais

Art. 24. O Poder Público deverá:
I - A nível de Governo Federal, integrar os Es

tados, o Distrito Federal, os Territórios, os Muni
cípios e as Comunidades na preservação do meio
ambiente e conservação dos recursos naturais;

11 - Disciplinar e fiscalizar' o uso racional do
solo, da água, da fauna e da flora;
. III - Elaborar legislação específica sobre indus

trialização, comercialização.e uso de agrot6xicos
e outros produtos' químicos e/ou biológicos utiliza
dos na agropecuária e potencialmente nocivos à
saúde pública e ao meio ambiente;

IV - Criar reservas ecol6gicas e áreas de preser
vação genética em todo País, mantendo os sistemas
vitais essenciais e a preservação da diversidade ge
nética, destinando para este firnterras públicas e/ou
arrecadadas por interesse público;

V - Realizar zoneamento agroecol6gicos que
permitam estabelecer critério para O disciplinamen-
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to eordenamento da ocupação espacial pelas diver
sas atividades produtivas, bem como instalação de
novas hidrelétricas;

VI -,-; Promover e/ou estimular a recuperação
das áreás em processo de desertificação;·, ".

VII - Desenvolver programas de educação am
biental, a nível formal e informal dirigidos à popu
lação;

VIII - Fomentar a produção de sementes e mu
das de essências nativas.

·Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional
dos recursos naturais do meio ambiente é também
de responsabilidade dos proprietários de direito,
dos beneficiários da reforma agrária e dos ocupan
tes temporários dos im6veis rurais.

Art. '25. As bacias hidrográficas constituem-se
em unidades básicas de planejamento do uso, da
conservação e da recuperação dos recursos natu
rais.

Art. 26. Em toda propriedade rural haverá
área de reserva florestal legal-RFL, em percentual
e forma a serem fixados pela legislação dos Esta
dos, Territórios e Distrito Federal, Sítios de reserva
ecol6gica, extrativista vegetal não predatória e de
preservação permanente.

Parágrafo único. As áreas .de reserva florestal
legal são isentas de tributação.

Art. 27. O Poder Público deverá conceder in
centivos para o florestamento e reflorestamento
programados com essências nativas, ou exóticas
na forma da lei.

Art. 28. A prestação de serviços e aplicação
de recursos pelo Poder Público, em atividades agrí
colas, devem ter por premissa básica o uso tecnica
mente indicado e o manejo racional dos recursos
naturais e preservação do meio ambiente.

Art. 29. As empresas que exploram economi
camente águas represadas e as concessionárias de
energia elétrica, serão responsáveis pelas altera
ções ambientais por elas provocadas e, obrigadas

, à recuperação do meio ambiente na área de abran
gência de suas respectivas bacias hidrográficas.

Art. 30. Fica obrigatória a reposição total das
florestas nativas utilizadas p,?las indústrias consu
midoras de'carvão vegetal, lenha, madeira e celulo
se, pelos responsáveis por sua exploração.

Parágrafo único. Os Estados, os Territ6rios e
o Distrito Federal poderão definir legislação espe
cífica sobre a matéria.

Art. 31. O Poder Público implementará pro
gramas de estímulos às atividades criatórias de pei
xes e outros produtos de vida fluvial, lacustre e
marinha de interesse econômico, visando o incre
mento da oferta de alimentos e a preservação das
espécies.

Art. 32. O relat6rio de impacto ambiental 
Rima, para regular os projetos agro-silva-pastoris,
deverá ser objeto de legislação específica por parte
das Unidades da Federação, observando-se as dire
trizes gerais do órgão competenté e observados
os dispositivos da lei.

Parágrafo único. A apresentação de projetos
será feita sempre em conjunto com a apresentação
do Rima.

Art. 33. A proteção do meio ambiente e dos
, recursos naturais terá programas plurianuais e pla
nos operativos anfiaiselaborados pelos órgãos com
petentes, mantidos ou não pelo Poder Público, sob
a coordenação da União e Unidade da Federação.

, CAPÍTULO VII
Da Defesa Agropecuária '

. Art. 34~' Competeao Ministério da Agricultu- , '
ra e Abastecimento, em 'articulação com os Esta
dos,Distrito Federal, Territ6rios'e os Municípios,
sob, orientação normativa do Conselho Nacional
de Política Agrícola - CNPA, coordenar e execu-'
tar as atividades de defesa agropecuária, em to.do'
o territ6rio nacional; com as segumtes finalidades:
. I - Prevenir, controlar e erradicar os agentes
patogênicos das principais enfermidades dos ani
mais e pragas e doenças vegetais;

11 - Inspecionar e fiscalizar os produtos, sub
produtos e derivados de origem vegetal e animal,
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, os insumos agropecuários, bem como os estabeleci
mentos produtores;

111 - Definir os procedimentos laboratoriais;
IV - Definir os padrões de qualidade, as condi

ções de comercialização, consumo e/ou uso dos
produtos, subprodutos e derivados de origem anJ
mal e vegetal, e os insumos agropecuários;

V - Estabelecer normas e padrões para a classi
ficação dos produtos agropecuários;

VI - Impedir a, comercialização no mercado in
terno de insumos e produtos agropecuários cujo
uso esteja proibido no país de origem;

.VII - Classificar e fiscalizar a classificação dos
produtos, subprodutos e derivados de origem ani
mal e vegetal destinados à comercialização;

VIII - Estabelecer normas e'procedimentos e
.manter um serviço permanente de vigilância epide
miol6gica nas áreas de zoo e fitossanidade;

IX- Estabelecer normas para o uso de corantes,
aromatizantes, flavorizantes, aditivos e edulcoran
tes artificiais em alimentos e bebidas.

Parágrafo ·6nico. As unidades da federação.
com' condições de opéracionalização, executarão
e fiscalizarão as atividades pertinentes, podendo
legislar concorrentemente a respeito de defesa
agropecuária, respeitada a legislação federal.

Art. 35. O Ministério da Agricultura manterá
, registro e expedirá certificado de aprovação dos
insumos agropecuários e dos produtos de origem
animal e vegetal, cabendo aos Estados, Territórios,
Municípios e Distrito Federal a Legislação perti
nente a comercialização interna e uso dos mesmos.

Art. 36. Deve haver integração do Ministério
da Saúde, Ministério da Agricultura, das Secre
tarias de Agricultura dos Estados dos Territórios
e dos Municípios, das organizações de produtores
e das entidades representativas dos profissionais
de ciências agrárias, a fim de garantir a plena execu
ção do sistema integrado de saúde, conforme dis
posto nos incisos li e VI do artigo 200 da Consti
tuição.

Art. 37. Fica instituídà a obrigatoriedade da
apresentação de receituário, expedido por profis
sional habilitado, de nível superior para a aquisição
de agrot6xicos, produtos biológicos de uso em imu
nologia e de produtos de uso veterinário, tóxicos
e/ou prejudiciais para o homem, os animais e o

, meio ambiente.
Art. 38. Fica vedado o uso de hormônios e

anabolizantes para crescimento e engorda de ani
. mais.

Art. 39. A defesa agropecuária terá progra
. mas plurianuais e planos operativos anuais, elabo
rados por entidades oficiais que realizam a defesa

. agropecuária, sob a coordenação do Ministério da
Agricultura e aprovados pelo CNPA:

CAPÍTULO VIII
Da Informação Agríéola

Art. 40. O Ministério daAgricultura, integra
do com Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios, manterá sistema de informação agrí
cola amplo periódico'para divulgação de:

I - previsão de safras, por Estado, Território
e Distrito Federal, incluindo estimatiVas de áreas
cultivada ou colhida, produção e produtividade;

11 - preços recebidos e pagos pelo produtor,
com a composição dos primeiros até os mercados
atacadistas e varejistas por Estado, Território e
Distrito Federal; ..

111 - valores e preços de exportação FOB. com
a decomposição dos preços até o interior, a nível
do produtor, destacando taxas e impostos cobra-
dos' .

IV- valores e preços de iinportação éIF, com
a decomposição dos preços dos mercados interna
cionais até a colocação do produto em portos brasi
leiros, destacando taxas e impostos cobrados;
. V - balanço de ofertas e demanda dos produtos

agropecuários, em diferentes níveis:
a) estoque inicial de passagem;
b) produção total;
c) oferta global; .
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d) reservas;
e) perdas;
flconsumo;
g) excedentes;
li) exportação;
i) importação;
j) estoque final;
VI- custos de produção agrícola:
VII - volume dos estoques públicos reguladores

e estratégicos discriminados por produtos, tipo e
localização;

VIII - estimativas dos custos dos estoques pú·
blicos;

IX - dados de meteorologia e climatologia agrí·
cola;

X - campanhas e programas especiais, incen·
tivos, dados sobre planejamento e as modificações
introduzidas na política agrícola;

XI - estoque. produção e consumo mundial dos
principais produtos agrícolas;

XII - dados sobre armazenagem;
XlII- pesquisas em andamento e os resultados

daquelas já concluídas.
Parágrafo único. O CNPA. coordenará a reali·

zação de estudos e análises detalhadas do compor·
tamento dos mercados interno e externo dos produ
tos agrícolas c agroindustriais informatizando sua
apropria,;ão e divulgação para pleno e imediato
conhecimento dos produtores rurais e de mais
agentes do mercado.

CAPÍTULO IX
Da produção~ da comercialização,

do abastecimento e da armazenagem

Ar!. 41. O Poder Público garantirá. em caráter
complementar. onde a iniciativa privada for defi·
ciente ou inexistente. serviços essenciais necessá
rios à produção agrícola tais como: a oferta de
insumos. mecanização agrícola e outros.

Art. 42. O Poder Público formará. localizani
adequadamente e manterá estoques reguladores e
estratégicos visando garantir a compra ao produtor.
na forma da Lei. assegurar o abastecimento e regu
lar o preço do mercado interno.

§ 1" Os estoques reguladores devem contem
plar, prioritariamente, os produtos básicos, como
arroz. feijão. farinha de mandioca. soja. milbo.
trigo. carnes e leite em pó.

§ 2" O CNP A fixará. anualmente. mediante
proposta do ministério da Agricultura. os volumes
mínimos do estoque regulador. para cada produto.

§ 3' Os estoques reguladores devem ser adqui
ridos preferencialmente de organizações associa·
tivas de pequenos e médios produtores.

§ 4" O Governo poderá desapropriar estoqués
de produtos indispensáveis. após aprovação do CN.
PA quando ocorrerem casos graves de desabas·
tecimento.

Art. 43. Os preços mínimos serão estabeleci
dos a partir dos valores dos custos de produção
dos produtos e em atendimento à política d§ abaste
cimento interno de alimentos e matérias primas
agrícolas. scndo divulgadas pelo menos 60 (scssen
ta) dias antes do plantio, mantendo·se atualizados
até a próxima safra, considerando as sàzonalidades
regionais.

Os preços mínimos de garantia serão fixados a
partir de proposta do Ministério da Agricultura
e abastecimento aprovados pelo Conselho Nacio·
nal de Política Agrícola.

§ l' A pauta de produtos amparados pela polí
tica de garantia de preços mínimos, será estabe
lecida pelo CNPA •.a partir de proposta dos Esta·
dos.

§ 2,' A garantia de preços mínimos se fará atra
vés de financiamento da comercialização e da aqui·
sição dos produtos agrícolas amparados.

§ 3' Os alimentos considerados básicos terão
tratamento privilegiado para efeito de preço mí
nimo.

Art. 44. Os estoques públicos serão liberados
pelo Ministério da Agricultura quando os preços
de mercado se situarem acima do preço de interven
ção, estabelecido pelo Conselho Nacional de Polí-
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tica Agrícola-CNPA. ou quando ocorrer situação
de desabastecimento. dentro do espírito de menor
interferência na comercialização privada.

Ar!. 45. As vendas dos estoques deverão obe
decer a um cronograma estabelecido com antece·
dência mínima de 05 (cinco) dias úteis. e serão
feitas através de leilões em bobas de mcrcadorias.
licitações públicas e vendas diretas.

Parágrafo único. As vendas diretas de produ
tos alimentares básicos deverão ser realizadas atra·
vés de rede oficial de distribuição.

Arl. 46. O Poder Público criará estímulos para
melhoria das condições de armazenagem. processa
mento, embalagem e redução de perdas em nível
de estabelecimento rural. inclusive comunitário.

Art. 47. Fica mantida. no Território Nacional.
a cxigencia de padronizaçáo. fiscalização e classifi·
cação de produtos vegetais e animais, subprodutos
e derivados e seus resíduos de valor econômico.
bem como dos produtos agrícolas destinados ao
consumo e industrialização para o mercado interno
e externo.

§ V A execução dos serviços de classificação de
que trata este artigo s.erá realizada peloS" órgãos
oficiais dos Estados. Territórios e Distrito FederaL
por delegação de competência de coordenados e
tnormatlzados. em nível nacional, pelo t\1inistério
da Agricultura. ouvido O CNPA.

§ 2i A taxa de classificação de produtos de ori
gem wgetaI. fixada pelo Decreto·Lei n" l.g59. de
21 de dezembro de 1981.. seni recolhida pelos Esta
dos, Territórios e Distrito Federal e neles aplicada
transferindn-se ao Tesouro Nacional o percentual
que Ihc couber.

Art. 48. As imporlaçües de produtos agrícolas
necessários ao abastecimento interno. inclusive as
derivadas de acordo com outros países, serão reali
zadas. preferencialmente. pela iniciativa privada.
de acordo com as normas estabelecidas pelo CN·
PA.

§ l' Os preços dos produtos importados para
venda no mercado interno, serão equiparados aos
preços de intervenção estabelecidos para liberação
dos estoques públicos, através de aplicação de alí
quotas variáveis de imposto de importação.

§ 2' As eventuais importações destinadas à for·
mação ou fortalecimento dos estoques públicos.
deverão scr procedidas diretamente pelo Governo
federal.

Ar!. 49. Fica Iibcrada a exportação. de produ·
tos agrícolas e derivados. desde que atendido o
abastecimento intcrno. ouvido o CNPA.

Art. 50. O abastecimento do mercado nacio
nal será feito pela livre participação da iniciativa
priVada. atuando o Poder Público, supletivamente.
em su<J ausência Ou insuficiência, através de progra
mas especiais de interesse social e a critério do
CNPA.

Art. 51. Compete ao Ministério da Agricultu·
ra. como executor das decisóes do Conselho Nacio·
nal de Política Agrícola, a condução da política
de produção e comercialização. abastecimento é
armazenagem de produtos agrícolas em âmbito na
cional. articuladamente com as Secretarias de Agri·
cultura das Unidades da Federação.

Art. 52. Fica criado em caráter obrigatório, o
cadastro nacional de entidades armazenadoras de
produtos agrícolas. sob a responsabilidade das Se·
cr~tarias de Agricultura dos Estados, Territórios
e Distrito Federal e coordenado pelo Ministério
da Agricultura, com a finalidade de identificar.
quantificar e qualificar essas unidades.

CAPÍTULO X
Do produtor Rural

Art. 53. Entende-se por produtor rural. para
fins da Lei Agrícola. aquele que desenvolva ativi
dades agrícolas, extrativistas não predatórias ou
artesanais, e por pequeno produtor aquele que as
desenvolva a custa de esforço de seu próprio traba
lho ou de sua família. eventualmcnte recorrendo
à contratação de mão·de-obra temporária, poden·
do ser proprietário ou não dos meios de produção
necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
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CAPÍTULO XI.
Do associativismo e do cooperativismo

Art. 54. O Poder Público apoiarã e estimulará
os produtores rurais e trabalhadores rurais a se
organizarem nas suas diferentes formas de associa
ções. cooperativas. sindicatos: condomínIos e ou
tras. através de:

r - inclusão nos currículos de 1" e 2" graus de
matérias voltadas para o associativismo e o coope·
rativismo;

11 - promoção de atividades relativas à motiva
ção. organização. legislação e educação associa·
tivista e cooperativista para o público do meio ru
ral;

111 - promoção das diversas formas de associati·
vismo, como alternativa e opçtl0 para ampliar a
ofe11a de emprego c de integração do trabalhador
rllfal com o trabalhador urhano;

fV - integração entre os segmcntos cooperati
vistas de prndução~consumo. comercializaçãp. cré~
dito e de trabalho.

Parágrafo único. O apoio do Poder Público se·
rá extensivo aos grupos indígenas. pescadores arte
sanais e aqueles que exerçam atividades extrativa
vegetal não predatória.

Art. 55. Serão estabelecidos incentivos fiSCtlis
e creditícios para as associações e eooperativas de
produtores rurais que apresentarem:

I -quadr9 social constituido de. no mfnimo 2i3
dos pequenos produtores;

II - movimento Operacional de pequeno!; e mé·
dias produtores igualou superior a 50% do valor
total das operações da entidade;

111 - quadro social composto por trabalhadores
assentados em áreas de reforma agrária ou coloni
zação e projetos oficiais de irrigação:

IV - aplicação dc recursos à pesquisa agrícola
e produção de tecnologia;

V - aplieação de recursos à conservaçáo e ma·
nutenção do meio ambiente;

VI - aplicação de rccursos à implantaçüo de
agroindustriais.

-§ 19 Estes recursOs serão prioritariamente apli
cados em pesquisas agrícolas e produção lecnol6
gica. em conservação e manutenção do meio am~

biente. à aplicação de recursos à implantaçào de
agroindustriais, e aos produtores de alimentos b:i·
sicos.

§ 2" Os incentivos fiscais e creditícios seráo ex
tensivos aos grupos indígenas. pescadores arte;;a·
nais e aqueles que se dedicam às atividades de
extratlvismo vegetal não predatório.

Ar!. 56. As cooperativas c associaçôes dc pro
dutores rurais enquadráveis nos limites estabcle~

cidos paramicro empresas e empresas de pequeno
porte serão assim consideradas para gozarem. tam
bém, de seus benefícios em geral.

Art. 57. As cooperativas ,ão classificadas em:
- de 1'? grau~ ou cooperativas singulares, quando

seus associados são pessoas físicas:
- de 211 grau, ou' cooperativas centrais, quando

se unem as cooperativas singulares para defesa de
seus interesses econômicos e sociais:

- de 3" grau ou confederaç6es quando as coope
rativas de 2" grau se uneJ11 para defesa de seus
interesses a t1ível estadual ou federal.

Parágrafo único. A cooperativa central abriga
toriamente terá sua Diretoria Executiva composta
com representação de pelo mcnns 2i3 dc represen·
tante de cooperativas singulares constituídas de
acordo com o artigo anterior (art. 51).

CAPiTULO XII
Dos Investimentos Públicos

Art. 58. O Poder Público devení implantar
obras que tenham como ohjctivo. o Bem·Estar So·
cial de Comunidades Rurais cOJllprcendenclo. entre
outras:

a) barragens. açudes. perfuraç'io de poços. cli
ques, retifi.cação de cursos d'águas e drenagem de
áreas alagadiças;

b) armazéns comlJnit;:írins~
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c) mercados de produtor;
d) estradas;
e) escolas e postos de saúde rurais;
f) energia;
g) comunicação
h) saneamento básico;
i) lazer.

CAPíTULO XIII
Crédito Rural

Art. 59. Considera-se como créditd rural o su
primento de recursos financeiros com os seguintes
objetivos:
1-estimular os investimentos rurais para pro

dução, extrativismo não predatório, armazena
mento, beneficiamento e instalação de agroindús
tria, esta quando realizada por produtor rural ou
suas formas associativas.
. 11 - favorecer o custeio oportuno e adequado

da produção, do extrativismo não predatório e da
comercialização de produtos agropecuários;

111 - incentivar a introdução de métodos racio
nais no sistema de produção, visando o aumento
da produtividade, à melhoria do padrão de vida
das populações rurais e a adequada conservação
do solo e preservação do Meio Ambiente;

IV - possibilitar a construção e/ou recuperação
de moradias na propriedade rural e pequenas co-
munidades rurais; i

V - propiciar, através da mod41idade de crédito
fundiário, a aquisição e regularifação de terras pe
los pequenos proprietários, Plltceiros e arrenda
tários e trabalhadores rurais. !

Art. 60. O crédito rural rf-rá como beneficiá
rios: produtores rurais extratiYistas não predatónos
e indígenas assistidos por ins~tuiçõescompetentes,
pessoas físicas ou jurídicas, cooperativas e associa
ções de produtores e tra~lhadores rurais, além
de pessoas físicas ou jurfdicas que, embora não
conceituadas como prod~tores rurais se dediquem
à seguintes atividades v,i'nculadas ao setor:

J - produção de mudas ou sementes básicas, fis-
calizadas ou certifica~as; .

11 - produção de/sêmem para inseminação arti-
ficial, e embriões;! .

111 - atividad~ de ~~a artesanal e da aqUl
cultura para fi~ comerCiaiS.

Art. 61. A concessão do crédito rural, obser
vará os segujrÍtes preceitos básicos:
1-adeQ6ação, suficiência e oportundiade de

créditos; í
11 ....:.~ntabilidade da atividade fmanciada;
IIIr- segurança da operação:
IV-liberação do crédito em função do cíclo

d,.-produção e da capacidade de aplicação do finan
ASado;
. V - prazos e épocas de reembolso ajustados à
natureza e especificidades das operações ruraiS,
bem cómo à capacidade de pagamento e às épocas
normais de comercialização dos bens produzidos
pela atividade financiada.

§ I" É assegurada aos pequenos produtores a co
bertura integral das necessidades de crédito, arura
das em função da integração global das atividades
existentes na unidade produtiva, independente
mente de serem proprietários ou não.

§ 2' Dos médios e grandes produtores será exigi
da contrapartida, em percentuais diferenciados, se
gundo a capacidade de aporte e ou mobilização
de recursos próprios.

§ 3" Só poderão ter acesso ao crédito rural, os
produtores cujas propriedades cumpram a sua fun
ção social.

§ 4' É vedada a concessão de crédito rural para
subsidiar atividades deficitárias ou antieconômicas,
financiar o pagamento de dívidas contraídas antes
da apresentação da proposta; possibilitar a recupe
ração de capital investido; favorecer a retenção
especulativa de bens e antecipar a realização de
lucros presumíveis.

CAPíTULO XIV

Do Seguro lIgI'Ícola

Art. 62. Fica instituído o Seguro Agrícola,
destinado a cobrir prejuízos decorrentes de fenô-
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menos naturais, pragas, doenças e outros, que atin
jam bens, rebanhos e plantações, assegurando ao
produtor rural: _
1-nas atividades financiadas, a exoneraçao de

obrigações financeiras relativas ao c~édi:o rural d~
custeio e investimentos, cuja amortlzaçao e ou li
quidação do principal e encargos ~j~ inviabili~ada,

total ou parcialmente, pela ocorrencl3 dos SInistroS
referidos neste artigo;

rr - a indenização das perdas nas atividades con
duzidas com recursos pr6prios, totais ou parciais,
proporcionais.

§ I' Nas culturas denominadas "de subsistên
cia", é facultado ao pequeno produtor rural optar,
mediante prêmio adicional, por uma cobertura
40% (quarenta por cento) acima do valor no.rmal,
a título de garantia da manutenção da farm11a até

a pr6xima safra.
§ 2' Na cobertura dos <lanos, será feita corre

ção dos valores, até a época da indenização.
Art. 63. O Seguro Agrícola será operado pela

rede bancária, isoladamente ou mediante convê
nios com companhias seguradoras.

§ I' O segurado pode optar.pelo agente de sua
preferência, independemente da paçtuação do cré
dito rural.

§ 2' A apólice de seguro constitui garantia váli
da nas operações de crédito rural e suficiente para
os financiamentos de custeio.

Art. 64. O Seguro Agrícola será custeado por:
I - recursos provenientes da participação dos

proqutores;
11 - recursos orçamentários e outros que lhe fo

rem destinados pelo poder público.
111 - outros recursos a serem estabelecidos em

Lei.
§ I' O valor do prêmio será proporcional aos

riscos de cada atividade, limitado a 5% (cinco por
cento) do valor coberto, devendo a parcela que
ultrapassar este limite ser debitada aO Fundo Na
cional de Desenvolvimento Rural.

§ 2' Para cálculo do prêmio, será observado
O orçamento ou projeto elaborado tecnicamente.

CAP{TULOXV
Da Tributação e dos Incentivos Fiscais

Art. 65. Na primeira operação comercial do
produto agrícola "in natura", os tributos não ultra
passarão a 10% (dez por cento) do seu preço.

Parágrafo único. Considera-se como crédito
tributário o percentual atribuído aos produtos "in
natura", que forem beneficiados, transformados
ou industrializados pelo produtor ou pela sua asso
ciação.

Art. 66. Para efeitos fiscais, o ato cooperativo
não constitui transação comercial, estando, portan
to, isento de tributação.

Art. 67. Pode haver tributação compensatória
de quaisquer vantagens, estímulos tributários e
subsídios diretos ou indiretos no País de origem,
sobre os produtos agrícolas importados, éujos pre
ços de internação no mercado brasileiro permitam
concorrência predat6ria ao produto nacional de
qualidade similar, a critério do CNPA.

Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 69. Revogam-se as disposições em con
trário, especialmente o artigo 18 da Lei n" 6.938,
de 31 de agosto de 1981.

Justificação

A presente proposta, em cumprimento ao artigo
187 da Constituição e ao artigo 50 do ADCT, dis
põe sobre a atividade agrícola no País.

Através dela estamos levando ao exame dos Se
nhores Parbunentares, um projeto abrangente que
cumpre os dispositivos constitucionais, indicando
os instrumentos de uma nova política agrícola, na
qual fica evidenciada a participação de toda socie
dade no planejamento e execução das atividades
agropecuárias no Brasil.

O projeto fixa os pressupostos básicos, define
objetivos, prevê recursos e estabelece os intrumen
tos operacionais de política agrícola como: organi
zação institucional, planejamento agrícola, assis-
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tência técnica e extensão rural, crédito rural, prote
ção ao trabalhador-rural, pesquisa agropecuária,
seguro agrícola, tributação e incentivos fiscais e
controle de qualidade dos produtos ofertados à po
pulação.

Determina também que haja compatibilização
entre as ações da Política Agrícola e Fundiária,
da reforma agrária e do meio ambiente, conforme
preceito constitucional.

Prevê a criação do CNPA, Conselho Nacional
de Política Agrícola com suas cãmaras específicas,
em cuja composição asegura a participação de toda
sociedade, através de seus órgãos representativos.

Transforma o Ministério da Agricultura em Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimento.

Tenho pois, a honra de submeter este projeto
ã apreciação desta casa, seguro de que merecerá
toda sua atenção e aprovação, por se tratar da
primeira tentativa organizada de regulamentação
de atividade agrícola no país, estabelecendo seus
limites e contornos, fato este reclamado há tempos,
por toda sociedade brasileira.

Sala das Sessões, de 1989. - Nelton
Friedrich.

O SR. ROSÁRIO CONGRO NETO (PMDB - MS)
-Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de regis
trar nosso protesto contra o parecer de que tivemos
conhecimento ontem sobre projeto de lei que solicita
abertura de crédito adicional, de origem do Poder Exe
cutivo, exarado pelo relator da Comissão Mista de Orça
mento, uma vez que constatamos que a apresentação
e aprovação de emendas do relator àquela proposta
não aquinhoa de maneira eqüânime todos os Estados
da Federação brasileira, privilegiando alguns em detri
mento da maioria.

Não estamos manifestando nosso protesto contra o
fato de um ou outro Estado ter sido aquinhoado com
recursos substanciais em virtude daquele parecer. Que
remos deillar claro que não compreendemos esse proce
dimento, porquanto, no caso específico de Mato Grosso
do Sul, se destinarem única e exclusivamente recursos
da ordem de 7 milhões de cruzados. Queremos ressaltar,
Sr. Presidente, que a conduta correta seria aquela de
se fazer a distribuição desses recursos às bancadas dos
Estados brasileiros, todos representadas na Câmara dos
Deputados, levando-se em consideração, para efeito
de destinação de recursos, a quota de cada Estado no
Fundo de Participação dos Municípios. Essa, sim, seria
a melhor conduta, visto que cada bancada, indepen
demente de cor partidária, iria estabeleéer as priori
dades do seu Estado, ouvidas, inclusive, as suas Lide
ranças, fazendo com que ocorresse a fIXação daqueles
recursos.

Por isso, Sr. Presidente, Srs' e Srs. Deputados, desde
já, registrarmos nosso .protesto, queremos deixar bem
claro que iremos votar contra aquele parecer.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputa
dos, acabamos de entregar à Mesa projeto de lei que
acrescenta dispositivos à Lei n' 7.560, de 19 de dezem
bro de 1986, que criou o Fundo de Prevenção, Recupe
ração e Combate às Drogas de Abuso e dispõe sobre
os bens apreendidos e adquiridos em decorrência do
tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas e deter
mina outras providências.

Sr. Presidente, isto foi feito em função de que a nossa
Carta Magna estabelece, no art. 204 e no parágrafo
único do art. 243, critérios sobre a matéria e a maneira
pela qual esses recursos poderão ser concedidos.

"Dada, porém, a inexistência de critério legal
para a distribuição dos recursos do Funcab, julga-se
da maior conveniência que se estabeleça um siste
ma que venha a favoreter ou, mesmo, possibilitar
a comtemplação de órgãos filantrópicos ou sem
fins lucrativos, cujo objetivo básico seja o de pro
mover a reabilitação de viciados de drogas."

Então, cremos ser da maior importância este projeto
de lei e esperamos contarc"m o apoio dos ilustres Depu
tados para a sua aprovação.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em pri
meiro lugar, quero solidarizar-me com os diversos pro-
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nunciamentos aqui fcitos, prostestando quanto à tenta
tiva de retaliação do Bxm" Senhor Presidente da Repú
blica em relação a esta Casa parlamentar, mas não vou
estender-me sobre o assunto.

Em segundo lugar, quero, também, protestar quanto
ã situação ridícula que estamos enfrentando em decor
rência de atitude do Conselho Nacional de Serviço So
cial.

Sr. Presidente, estou com duas correspondências em
minhas mãos, que consomcm páginas e páginas de pa
pel, para um auxt1io a duas entidades. Uma diz respeito
ao Centro Evangélico de Recuperação Social de Paulo
Afonso e outra ao Clube de Mães de Entre Rios. Outras
entidades também estão sendo atendidas em virtude
de solicitação feita ao orçamento de 1988, mas que
foi liberada somente agora. O ridículo é ql)e todo esse
documento dcstina-se a uma ajuda de quinze cruzados
novos! Parece incrível, e talvez até as pessoas pensem
quc esteja cnganado, mas é a verdade: são quinze cruza
dos novos!

E a informação dos órgãos compctentes da Câmara
dos Deputados e do Conselho Nacional do Serviço So
cial é de que essas entidades provavelmente estariam
atrasadas na sua prestação de cOlitas. Ora, Sr. Presi
dente, pergunto a todos os que aqui se encontram: como
é que uma entidadc, recebendo quinze cruzados novos,
vai prestar contas para receber os recursos de 1989,
também contemplados no orçamento em decorrência
de minha iniciativa? De um total de 1 milhão de cruza
dos, antigos, colocados rio orçamento de 1988, ainda
restam agora, no mês de junho mais de 40%, mais
de 400 mil cruzados quc se transformaram cm 400 cruza
dos novos a serem liberados.

Sinto-me mal, envergonhado, com essa situação; por
isso estou fazendo este protesto, para registrá-lo nos
Anais da Câmara dos Deputados. Trata-se de um esbu
lho imposto pelo Governo, porque esses recursos deve
riam ser liberados ainda no exercício de 1988.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, quero apresentar meus cumprimentos ao Deputado
Manoel de Oliveira Mota, do PDC de Goiás, que tomou
posse nesta manhã na Câmara Federal.

Fui colega de Manoel de Oliveira Mota na Assem
bléia Legislativa de Goiás como Deputado Estadual
e lembro-me de que S. Ex' desempenhava na ocasião,
a função de Líder do Governo Onofre Quinam.

Esta Casa hoje sente-se engrandecida e enriquecida
com a presença do ilustre Parlamentar goiano, Depu
tado Manoel de Oliveira Mata.

Desejo a S. Ex' em nome da bancada do PMDB
de Goiás, boas-vindas a esta Casa. Sei que Manoel
de Oliveira Mota vai, realmente - repito - ilustrar
os trabalhos da Câmara Federal, uma vez que já de
monstrou sua competência, inteligência e personalidade
de homem público quando foi Deputado Estadual em
Goiás. Tenho certeza de que desempenhará aqui tam
bém um grande trabalho. Portanto, meus mais efusivos
cumprimentos, em nome da bancada do PMDB de
Goiás, ao Depntado Manoel de Oliveira Mota.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. BASÍLIO VILLANI (PTB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, a Gazeta Mercantil do dia 27 passado traz, de
autoria da nobrc Deputada Dirce Tutu Quadro~,o qucs
tionamento ético do Cooper Cap Bamerindus, um novo
títnlo de capitalização colocado à praça com o patrocínio
e a garantia do terceir9 maior conglomerado financeiro
nacional.

Em a edição do dia 28, José Eduardo de Andrade
Vieira, Presidcnte dessc grupo, a par de rcfutar cada
uma das considerações emitidas pela nobre Deputada,
ratifica as sua reiteradas manifestações de obediência
à legislação econômica, de apreço à livre iniciativa e
ao comportamento desse mercado, que te.m revitalizado
o permanente princípio empresarial de investir em nossa
economia todos os lucros que a nossa economia lhe
tem cedido, como prêmio ao seu arrojo, determinação
e competência.

Pelo respeito, admiração e conduta que, historica
mente tem pautado as atividades desse importante gru
po nacional, capitaneado pelo respeitado empresário
peranaense José Eduardo de Andrade Vieira, de tam
bém largos e profícuos serviços sociais pre.~tados às co-
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munidades de nosso Estado, para que se incorpore aos
Anais desta Casa, solicitamos a transcrição do sobre
mencionado artigo-resposta.

Artigo a que se refere o orador.

O QUE O BRASIL PRECISA
É DE CONCORRÊNCIA

Ontem, neste espaço, foi publicado, como matéria
paga, um texto assinado pela Excelentíssima Deputada
Fede~al Dirce Tutu Quadros, transcrevendo seu pro
nunCIamento sobte a colocação no mercado financeiro
de um novo prqduto do Bamerindus, o títnlo de capitali
zação Coopercap.

A ilustre Deputada inicia seu pronunciamento com
-referências elogiosas ao meu comportamento como ban
queiro, corroborando as opiniões qne expressara em
correspondência pessoal em outubro do ano passado,
e que muito me honraram.

Quero reafirmar, antes dc entrar especificamente no
assunto Coopercap, que continuo a defender as mesmas
idéias a respeito do papel social dos bancos, e da impor
tância da livre iniciativa como meio de construirmos
uma nação justa e dcmocrática.

Acreditando nesses princípios, o Bamerindus sente
se bem, atuando em um mercado ardnamente compe
titivo, onde disputa a conquista e a manutenção de
clientes com instituições da dimensão c compctência
de um Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Ba
nespa, Bradesco, Itaú, Real, Unibanco, Citibank, Bos
ton, Nacional, entre outras entidades financeiras nacio
nais e internacionais. Ter o privilégio de atuar nessc
mercado nos cstimula e nos orgulha. Permite que ande
mos de cabeça erguida, pois o mercado financeiro. do
País não é uma sinecura, pem abriga reservas que desfi
guram a concorrência. E cOlI}petência e competição,
em que a conquista de um cliente hoje não significa
a sua permanência amanhã. O mercado é interagente,
instável, e isso só beneficia o usuário, que pode trocar
de banco de acordo com a sua conveniência. Infeliz
mente, numa economia de oligopólio c monopólio, a
situação de liberdade para competir chega ser quase
uma exceção.

Capitalismo pressupõe livrc mercado, e livrc mercado
exige competição. Sem isso é cartório, é reserva em
benefício de uns e dctrimento da m-aioria. Acredito
no capitalismo, na liberdade de mercado e por isso
acredito no sistema finauceiro nacional, onde se prati
cam esscs princípios.

Quando da promulgaçiío da nova Constituição, o Ba
merindns foi o único banco a operar a taxas constitu
cionais de 12% ao ano, reduzindo sua receita para cum
prir a lei. Na época, afirmei ao Jornal do Brasil: " ...
não podemos con'\eçar a descumprir a Constituição se
quisermos chegar à democracia". O banco aguardou
durante 30 dias a regulamentação da matéria, e só após
a fixação de normas pelo Banco Central voltou a operar
às taxas de mercado.

O Bamcrindus tem atuado com toda a scriedadc que
a sua atividade exige. E trata o mercado de maneira
séria. Como um segmento importante da nossa econo
mia capitaliza, que tem a competitividade como princí
pio. Com essa visão, fomos pioneira no lançamento
da Conta Remuncrada e da Cobrança Remunerada,
transfcrindo para os nossos clientes parte de receita
das aplicações financeiras de seus depósitos. Fomos,
também, pioneiros na garantia de cheques. Os primei
ros - antes mesmo da decisão do Congresso Nacional
- a perdoar parte das dívidas dos pequenos empre
sários e agricultores; a lançar o Ouro Bamerindus, de
mocratizando essa aplicação financeira, antes acessível
apenas· aos privilegiados com grandes capitais. E foi
assim, com esse espírito inovador e competitivo, quc
chegamos ao Coopercap Bamerindus.

O Coopercarp Bamerindus é um título de capitali
zação, aprovado pela Susep -Superintendência de Se
guros Privados, com Capital Social Integralizado de
NCz$ 7,5 milhões, que garante à Financiai Çia. de Capi
talização o .lastro para o seu funcionamento.

Além de obedecer a todos os trâmites legais e subme
ter-se à decisiío das autoridades constituídas, '0 Bame
rindus, com o Coopercap, sem qualquer subterfúgiu,
presta um serviço ao País. Na opinião de especialistas
do mercado financeiro, o Coopercap Bamerindus per
mitc o alongamento da poupança ao estabelecer prazos
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superiores a doze meses para a retirada de recurs~s.

E, na verdade, nem se constitui em uma novida e.
Títulos de capitalização existem na Europa desde 18 O,
c no Brasil desde 1925.

O Bamerindus possui a terceira ma(or poupança do
sistema financeiro privado, com quatro milhões de ca
dernetas, sendo este hoje nosso maior ativo aplicado
no financiamento de milhares dc casas próprias num
período médio de 14 anos de financiamento. Podemos
ser chamados de tudo - esta é a liberdade que a demo
cracia pela qual temos lutado permite - mas jamais
de incompetentes e irresponsáveis, a ponto de colocar
em risco, com o Coopercap Bamerindus, título de capi
talização de curto prazo, a sobrevivência de nossa pró
pria Institnição. O Coopercap compete na área dc capi
talização. jamais com a poupança. Mesmo porque a
liquidez da poupança é imediata, além~de ter juros e
correção creditados a cada 30 dias. Nos títulos de capita
lização. como o Coopercap Bamerindus, que também
rendem juros e correção monetária, os recursos s6 são
disponíveis quando sorteados ou ao final do plano, além
de pagarem taxa de administração. São produtos que
correm em áreas diferentes, para necessidades diferen
tes.

O Bamerindus, tendo obedecido a todos os trâmites
lcgais e atuariais criando reservas técnicas sob super
visão das autoridades constituídas, lançou o Coopercap
Bamerindus. Logicamente não consultou os concorrcn
tes nem setores evetualmente ameaçados.

Acreditamos na livre concorrência e no mercado. O
consnmidor é o senhor da vida ou morte de produtos.
Não fossem assim, nosso País ainda estaria· andando
com as carroças em vez de automóveis, ônibus e aviões.

A melhor coisa para acabar com o Coopercap Bame
rindus é criar um produto melhor que ele.

José Eduardo de Andrade Vieira, Grupo Bamerindus,
Presidente.

O SR. MIRALDO GOMES (PDC - BA. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, uso a palavra neste mo
mento para solicitar a V. Ex' que faça incluir nos Anais
desta Casa correspndência que envio aO médico baiano
cancerologista Dr. Aristides Maltcz Filho, de espírito
acendrado na ajuda aos sofredores portadores de cân
cer.

Sr. Presidente. desde que aqui cheguei, tenho lutado
incessantemente para ver se viabilizamos recursos para
as campanhas de combate ao câncer, notadamente, na
Bahia, à liga Baiana contra o Câncer. Esta missiva a
este grande csculápio, que tenho a certeza de qne V.
Ex' conhece, o Dr. Aristides Maltez, é para deixá-lo
avisado dc que nossa luta tem sido grande, não obstante
as grandes decepções digo eu ao colega:

"Brasília, 28 de junho de 1989

Admirável Colega,
Confrange-se nesta hora, onde as angústias e

as desesperanças soman-se às decepções do nosso
combalido povo, prestar-lhe conta do nosso traba
lho assaz em vão.

Creia, meu colega, que desde aquela nossa con
versa aí no HAM, tenho estado peregrinando os
gabinetes dos meus pares, bem como, das Asses
sorias Legislativas, na esperança de formu[armeca
nismo seguro e perene de recursos que se desti
nassem ao apoio a este fecundo e inexcedível da
LBCC, no rumo de oferecer a todos os baianos
e brasileiros que padeçam ou venham a padecer
deste grande mal melhores condições de atendi
mento.

A surpresa, meu nobre csculápio, é que na vora
gem em que se encontra atirado o nosso País, sinto,
para nosso desespero c decepção, quc a maioria
dos que podem algo fazer encontra-se cega, surda
e muda, salvo horrorosas exceções.

Não bastassem as dificuldades constitucionais,
ainda contamos com o ceticismo e o desinteresse
dc quantos por mim têm sido abordados, na minha
ingênua esperança de promover uma emenda cons
titucional, que certamcnte abriria a porta para o
nosso projeto.

Temos, é verdade uma Constituição avançada
em alguns setores, mas no que tange a área de
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tributação, ela engessa, amordaça e se encista. Vá
rias são as pugnas que aqui são travadas; destas,
muitas as entendo impróprias, inférteis e extempo
râneas, pois sobrevivem a interesses de grupos,
obsecados na busca do Poder.

Emenda constitucional, lei complementar, lei or
dinária; lei orçamentária, leis de diretrizes, tudo
isto, se abroquela na estupidez da ignorância e um
princípio 'fundamental: "A Sociedade é temporal,
o homem é eterno" - di-io-á Deus, que o faz
à sua semelhança.

Depois de tantas investidas, de tantos diálogos
e aconselhamentos, resta-nos uma esperança: con
vocar as entidades que compõem 'esta cidadela
inexpugnável dos sofridos e humilhados, especial
mente as 23 filantrópicas, a desencandearmos um
movimento que desaguasse em dois sentidos:

A - Convocatório.
- Convocar todos os senadores, deputados fe

derais, deputados estaduais e vereadores para de
"livre e expontânea pressão social" destinarem um
percentual entre 0,5 e 1% dos seus vencimentos,
para uma entidade que seria criada ou já existente
com poder de administrar estes recursos.

B - Condicionante:
Condicionar qualquer apoio das bases aos depu

tados e senadores que apoiassem uma emenda à
Constituição que fincasse à bandeira constitucional
dos desvalidos e desamparados que amargam um
câncer. .

Para tanto necessitamos dos nomes das entidades
e seus dirigentes para formularmos juntos as dire
trizes de campanha deste porte a nível nacionaL

Qua.nto à emenda haveríamos que convocar
constitucionalistas, juristas, tributaristas e legisla
dores. Afinal, o Brasil é pródigo e rico destes valo
res.

É hora de deixarmos de premiar a mediocridade, .
a niilidade, a corrupção e a mentira, que semeiam
a desordem, estimulam a sedição e carcomem nosso
povo.

É hora de acreditarmos na liberdade, que evita
a opressão política, na justiça social, que impede
a opressão econômica. . .

Enfim, uma sociedade justa, livre e igualitária,
onde a' solidariedade acesse a criança à sala de
aula, o jovem à Universidade, o operário ao tfaba
Ih." a família ao teto, e o pão à mesa, transforma-se
no grande sonho de quantos, à exemplo do Bene
mérito Aristides Meltez, pugnem em torná-lo reali
dade.

Com Abraços do colega - Miraldo Gomes.

Sr. Presidente, estarei convocando, ainda 'no tempo
que me resta nesta Casa, todos os companheiros para
abraçar esta nobre causa, para que pessoas deixem de
morrer deitadas no cimento frio do Hospital Aristides
Maltez e em tantos outras casas por este Brasil afora.
Vamoslutar. Nossa Constituição é avançada em alguns
setores, e em outros ela se tornou retrógrada, e amor
'daça, engessa e, inclusive, se encista. Tudo isso tenho
passado para esse grande esculápio esse grande médico
lutador, como disse, de espírito acendrado na luta· de
ajuda aos necessitados, principalmente àqueles porta
dores de câncer.

oSR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ. Pronuncia
O seguinte'discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ontem, o Congresso Nacional ratificou a lei que deter
mina a nova política salarial e o novo salário mínimo.

Contrariando'o desejo do Presidente Sarney de arro
char os trabalhadores brasileiros, em particular, os apo
sentados, o Congresso reafirmou as linhas mestras de
uma política que tenta fazer com que as perdas salariais
sejam as mínimas para a classe trabalhadora.

Por que o Govenro Federal jogou tanto pesei nesse
veto? Por que o Governo Federal joga tanta força no
arrocho salarial? Porque imaginam os tecnocratas 'do
Governo que a inflação brasileira é uma infláção de
demanda e insistem, dessa forma, em controlar o consu
mo e em particular os salários.

Nós, do PT, já denunciamos o erro dessa política.
A questão central da inflação brasileira está ligada à
especulação financeira. e enquanto não cuidarmos, não
tratarmos deviçlamente da questão da dívida externa, .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a inflação não vai descer. Não vamos conseguir ter ne
nhum momento de créscirnento de preço mais suave.

O Governo Sarney 'vai certamente alegar que a polí
tica salatial transforma o Brasil num país ingovernável.
Já dissemos, e repetimos: este País é ingoveriúivel por
que não tem governo.

O Presidente Sarney realiza o pior governo da Histó
ria da República e eonsegue ser ruim em tudo. Politica
mente acaba um governo sem conseguir estabelecer
uma maioria sólida, tendo que, para ganhar votações'
no Congresso Nacional, aqui e ali fazer uma verdadeira
troca de favores com certos setores parlamentares. Do
ponto de vista econômico, temos a pior crise da história..
Nacionalmente, vimos que a inflação não foi debelada,
apesar das .sucessivas promessas dos, sucessivos minis
tro·s. Internacionalmente deixa o País falido.

Além disso, liberou de modo geral. Nunca neste País
se roubou tanto. Nunca neste País a lei tanto deixou
de ser aplicada. Nunca neste País se desmatou tanto
a Amazônia. Nunca neste País o meio ambiente andou
tão mal.

As eleições para presidente refletem, ainda que páli
da, uma esperança para o futuro. Compreendemos que
estas eleições são vitais para que o nosso Governo possa,
no lugar do Presidente Sarney. executar reformas pro
fundas que esse regime exige. ',' .

A candidatura do PT é de mudança. A carldidatura
do PT éa única de oposição real à Nova República.
O PT foi o único partido a não comparecer ao Colégio
Eleitoral para votar seja em Sarney, seja em Maluf.
Os outros candidatos a presidente, todoseles, sém exce
ção, estiveram comprometidos com uma das opções
do Colégio Eleitoral. Compactuaram com O grande pac-'
to de mudar pàra deixar:tudo .como está. São pais da
Nova República ou, no mínimo, tios dela.

O PT abre assim a alternativa, com a candidatura
de Lula, de uma política diferente, que negue a Nova
República pelas bases e estabelecendo que o Brasil tem
que crescer redistribuindo renda e respeitando o meio
ambiente.

Não combatermos a inflação na base da queda de
salário real. Achamos que é possível redistribuir salários
e ao mesmo tempo fazer uma política conscientemente
antiinflacionária, de forma a reduzir a inflação a níveis
compatíveis e com o cr~cimento econômico e com as
necessidades sociais do País.

Por isso queremos marcar aqui, mais uma vez, que
O Brasil pode continuar como está, com àlgumas candi
daturas, que o Brasil pode mudar em pouca coisa. reali
zar mudanças de superfícies, mudar ali uma coisa ou
outra, sem alterar profundamente sua estrutura, ou po
de mudar mais efetivamente, pode mudar mais radical
mente em cima do programa do PT e da Frente Brasil,
em cima de mudanças radicais que neguem a Nova
República e que abram um campo novo de ação política
para o movimento popular.

Apostamos na candidatura Lula como essa alterna
tiva. A candidatura da coerência, a candidatura da parti
cipação política, a candidatura sem demagogia, a candF
datura que, no momento em que todos dizem que as
greves tiravam voto, manteve seu apoio às greves em
todo o Brasil; a candidatura do partido que, quando
todos disseram que era uma loucura não 'ir ao Colégio
Eleitoral, porque ia isolar-se da população, não trocu
prestígio para sair de. sua coerência política e não foi
ao Colégio Eléitoral; a candidatura de confronto à Nova
República, a candidatura que expressa esse mesmo mo
vimento dos trabalhadores.

Falamos que as eleições presidenciais dão umaespe
rança. Quanto mais a candidatura do PT, a candidatura
Lula, a candidatura da Frente Brasil cresçam mais essa
esperança ganha cor mais' ela ganha vida e abre uma
alternativa real.para· os trabalhadores deste País.

Muito obrigado.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deplf-.
tados, o Recenseamento Geral do Brasil, que abrangia
o Censo Demográfico e o Censo Econômico, neste in
cluídoo Censo Agropecuário, era realizado, em todo
O País, a cada dez anos. Recentemente, o Censo Econô-,
mico passou' a ser promovido a cada cinco anos. .

Cremos que este mesmo critério de periodicidade
deva ser aplicado tambémao Censo Demográfico, ten
do em vista o grande aumento daJl.0pulação .lê.a conse~

Sábado 19 6403

qüente desàtualização das cifras apuradas no Censo De
mográfico, após cinco anos. Os municípios ~rasileiros

são aliás, os mais prejudicados no atual sIstema de
cen~o da população, bem como a própria Justiça Eleito
ral, que não tem sempre atualizados para efetuar seus
necessários cálculos.

Para garantir tal periodicidade também para o censo
da população, estamos apresentando à consideração do
Congresso Nacional projeto de lei determinando que
o IBGE promova o Censo Demográfico brasileiro a
cada cinco anos, devendo o Poder Executivo regula
mentar a lei daí advinda no prazo de 60 dias de sua
publicação. . ' -

Era o que tinha para dizer.

o SR. MOISÉS AVELINO (PMDB - TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S1:" e Srs. Depu
tados, falar nesta tribna das irregularidades que estão
acontecendo no Estado do Tocantins já não é mais
novidade nenhuma. O Governo Estadual insiste em
perpetrar uma administração arcaica, dos tempos da
política de cabresto, da compra dos votos e do desres
peito para com a população, ainda mais aquela parte
do povo menos favorecida e a mais necessitada.

Sr. Presidente, mesmo com O excesso de críticas que
o Sr. Governador do Tocantins vem sofrendo, não po
deria deixar de protestar contra mais esta arbitrarie
dade; e desta vez numa setor da mais alta importância
e de grande necessidade: o da saúde.

No Município de Porto Nacional, uma das mais im
portantes cidades do Tocantins, reina o absurdo gover
namental na área da sáude. O hospital local, que já
foi um modelo de atendimento reconhecido até mesmo
pela Organização Mundial de Saúde, vive hoje os des
mandos do Secretário de Saúde, o Dr. Antônio Coelho
dos Santos. Esse senhor, por ordem do Palácio Ara
guaia, encaminhou ofício a dezessete funcionários do
hospital, alguns com mais de. vinte anos de serviço,
simplesmente comunicando a dispensa e devolvendo-os
ao Governo do Estado de Goiás por "ter cessado a
necessidade dos préstimos profissionais" .

Essa é mais uma decisão política do Sr. Governador,
de perseguir humildes funcionários públicos que sempre
serviram ao Estado com dignidade, mas que não rezam
pela sua cartilha. O afastamento desses dezessete profis
sionais, incluindo o Presidente do Sindicato dos Médi
cos do Tocantins, a Presidente do Sindicato dos Traba
lhadores dá Saúde do Estado, que inclusive está grávida
e fói agredida fisicamente - entre outros, não pode
ficar sem uma resposta da população.

E nesse sentido está sendo passado um abaixo-as
sinado com as seguintes reivindicações: 1) condições
dignas de funcionamento do hospital; 2) readmissão
dos profissionais demitidos; 3) permanência em Porto
Nacional dos dezessete profissionais devolvidos ao Go
verno do Estado de Góias; e 4) retirada do Dr. Antônio
Coelho dos' Santos do cargo de Secretário de Saúde
do Estado do Tocantins.

Cabe ainda aqui, Sr. Presidente e demais membros
desta Casa, registrar o meu repúdio conya a atitude
da Polícia Militar do Estado qo Tocantins, que reprimiu
violentamente uma manifestação pacífica organizada no
último dia 23 por populares em frente ao Hospital de
Porto Nacional, insatisfeitos com os últimos atos prati-
cados pelo Governo. .

Denuncio ainda que tais agressões não se limitaram
apenaIs contra aqueles que protestavam, mas se esten
deram às pessoas que foram até ali para' atendimento
médico, inclusive atendimento de emergência. Nesse
ato que ora'repudiamos, a PM interditou todas as entra
das do hospital, numa afronta à população, que tem
o direito inalienável ao atendimento médico.
. Isso não pode e não deve mais ·acontecer. Esse nosso

protesto é o clamor de um povo que ·deseja se livrar
das amarras de um governo que pouco falta para afun
dar o Estado do Tocantins numa cris,e insolúvel. Mas
nós, do PMDB, não vamos deixar que isso aconteça.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ONOFRE CORRÊA (PMDB - MA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
pos, na edição do dia 19/20 de junho, o jornal Tribuna
de Imperatriz trouxe uma ampla reportagem sobre a
corrupção na administração passada, do Dr. Ribamar
FiQuene.
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Por mais de seis anos, o ex-Prefeito, de forma desor
denada e irresponsável, manipulou vultosas verbas
oriundas de Brasaia e São Luís.

O asfalto da cidade, transcorrido apenas cinco meses
de sua administração, já se acabou; a construç:1o das
mil casas da Schac está sendo apurada pela Comissão
de Fiscalizaçáo e Controle da Cãmara dos Deputados.
para o devido indiciamento do ex-Prefeito por desvio
escandaloso dos recursos das obras; as estradas do inte
rior do Município já não existem; as escolas estão em
ruínas; e. para completar. existe uma folha de paga
mento inchada por parentes e "marajás" que sequer
sabem o endereço da Prefeitura.

Mas, Sr. Presidente. Srs. Deputados. retomando o
início de meu pronunciamento. nestas breves palavras
venho falar da reportagem que julgo ser comprome
tedora para um ex-administrador que se vangloria de
ter sido o seu Governo um dos mais profícuos de Impe
ratriz. O jornal Tribuna de Imperatriz. na sua primeira
página. traz o seguinte título; "Mulher de Ex-Prefeito
assinou financiamento do Banco Mundial".

No contexto da matéria-denúncia. ficamos sabendo
que uma soma extraordinária de recursos do Banco
Mundial. destinada para implantação do cinturão verde
da maior cidade do Tocantins maranhcnsc. foi desviada,
e que. em fiscalização recente do órgão emprestador,
seus fiscnis foram subornados.

Julgo da maior gravidade uma acusação como esta.
Ela não pode passar despercebida, mesmo que tenha
sido denunciada em pequeno semanário do interior da
Amazônia.

Segundo se comenta. ê um dinheiro cujo registro
não consta em nenhum livro contcibil da Prefeitura.
É um dinheiro tão volumoso que compromete muito
o ex-Preft:ito. e. se for comprovada.a demlncia feitiJ.
pelo jornal Tribuna de Imperatriz. exige uma justifi
cativa do ex-mandatürio. Evaporar um dinheiro desses.
cu ja destino era as camadas humildes c desempregadas
de minha cidade. ê um crime. Evaponn: um recurso
destes é fazer evaporar o sonho de milhares dc humildes
lavradores que depositám na minha cidade um sonho
de criar suas famuias com dignidade.

Daí mcu dever de denunciar o fato e pedir a trans
crição nos Anais desta Casa do artigo que trouxe á
luz tamanho absurdo contra o povo de minha terra.

O cintun,o verde destinava-se a tirar nossas famílias
da miséria e abrandar a fome daqueles desamparados
pelos contínuos e sucessivos governos nordestinos que
vêm na expulsão do lavrador do seu torrão natal uma
solução para os graves problemas da região.

Encaminharei aos órgãos responsáveis expedientes
solicitando explicações. pois calar diante de tanto absur
do é um dos crimes diante do qual nossa sociedade,
no futuro, não irá perdoar os coniventes.

Aproveito a oportunidade para também tratar de as
sunto da mais alta relevância.

Neste último dia deste período legislativo. antes re
vendo nos Anais desta Casa pronunciamentos feitos
por mim, deparei com o 99" discurso proferido (desde
a Assembléia Nacional Constituinte até hoje).

A memória percorreu minhas emoçóes e compro
missos. E a trouxe para que a Nação e principalmente
a comunidade' que represento tomem conhecimento,
através dc 99 intervenções.

Mas Sr. Presidente. Srs. Deputados. de todas as ques
tões que julgo da maior importância, uma me deixa
mais preocupado. e por isto venho completar. neste
momento. o meu 100' pronunciamento. <:] qual dedico
ao distante povoado de São Pedro da Agua Branca,
no Município de Imperatriz. Por sinal, Sr. Presidente.
Srs. Deputados a revista "Veja". desta semana. na se·
çüo "Radar" inclui aquele povoado como área de litígio
entre os Estados do Pará e Maranhão.

Süo Pedro surgiu m,,, pela vontade dos mandatãrios
e sim pela garra e coragem de milhares de brasileiros
que, desconhecendo fronteiras políticas. ocuparam
aquele torrão C implantaram uma das mais prósperas
povoaçóes do meu Estado.

Para São Pedro da Água Branca. os atuais executivos
slÍ têm m,j vontade. O posto telefônico é incapaz de
bem atender às reais necessidades da população~ o cam
po de aviação. construído com recursos próprios deste
Deputado, mio tem manutenção por parte da Prefei
tura; o hospital do SESP uma unidade exemplar. encon-
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Ira-se totalmente construído, porém a burocracia tecno
crata impede a contratação de médicos e pessoal neces
sários ao seu funcionamento; os programas assistenciais
do governo, como o do leite. chega a duras penas ao
distrito. E assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, São
Pedro está abandonado. Seus trabalhadores rurais es
tão~ na sua maioria no PaTá. pois as autoridades respon
sáveis pela reforma agrária são insensíveis ao nOsso
apelo para que O homem de São Pedro tenha' direito
a um pedaço de chão.

Por isso tudo. fica mais uma vez registrado o meu
'inconformismo com aqueles que detêm as máquinas
burocráticas e ignoram aquela fileira extraordinãria de
homens trahalhadores e honestos de São Pedro.

Tenho cada vez mais me afastado do Governo Sarney,
por discordar totalmente do tratamento que vem sendo
dado a São Pedro. Entre outros. por náo cumprir pro
messas de reforma agrária e deixar nossos humildes
lavradores sem o hospital do SESP. Tenho me afastado
por não acreditar que alguma coisa venha a ser feita
pelo povo. E retorno à minha trilha inicial de oposição
e denúncia.

Sr. Presidente. SISo Deputados, estou e ficarei ao
lado da humilde e abandonada gente da minha regiüo.
Dei todo apoio a este Governo na Constituinte; votei
com a maioria de suas teses: denunciei a cOHupção
como forma de "lavar a alma" de um Governo que
defendI. E a resposta foi um não à minha regiüo, princi
palmente ao povoado de Süo Pedro.

Dedico este meu 100" pronunciamento aos homens.
mulheres e crianças de S<10 Pedro. Dedico espeeial
mente aos companheiros. Minha admiração e respeito
àqueles que sempre depositaram em mim todos os seus
sonhos e suas esperanças. Espero que entendam o meu
gesto de afastar-me deste governo. E o mínimo que
posso fazer por este povo tão sofrido de São Pedro
da Água Branca.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

MULHER DE EX-PREFEITO
ASSINOU FINANCIAMENTO

DO BANCO MUNDIAL

Um dos mais importantes projetos e considerado co
mo prioridade pela administração de José de Ribamar
Fiqucne foi O "Cinturão Verde", que teria solucionado
um dos mais graves problemas da cidade. que seria
o engajamcnt~ e participação dos pequenos produtores
de hortlgranjelros no mercado imperatrizense e região.
O financiamento foi aprovado pelo Banco Mundial e
os recursos chegaram à prefeitura. contudo o projeto
?áo foi executado e até agora não se tem qualquer
mformação em como o dinheiro foi aplicado.

Contudo. a mais grave informação é de que o prefeito
José de Ribamar Fiquene. para dar um caráter sigiloso
a aplicaçüo dos. recursos vindos do Banco Mundial. de
terminou que sua esposa, Zenira Massoli Fiquene, assi
nasse todos os documentos do !lnanciamento como "Se
cretãria de Agricultura do Município", e não o Secre·
tário. como haveria de se esperar,

Além disso, uma informação oficiosa dá conta de
que o prefeito Ribamar Fiquc~e, por ocasi:io de uma
visita de auditores do Banco Mundial para verificarem
a aplicação dos recursos do financiamento para a execu
ção do "projeto Cinturão Verde", os teria convencido
de que "não era necessúrio fazer uma vistoria "in loco '"
pois sua administração era cumpridora dos seus deveres.
e não seria um projeto tão importante para o município
que não teria a sua execução realizada".

o SR. COSTA FERREffiA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs. Deputados,
se o setor educação atuar com a eficiência e li conshínda
necessárias~ o futuro do Brasil se abrirá para os seus
filhos, nossos netos. pois esse é um trabalho de lenta
germinação.

Somenle a fertilização das idéias. permeadas pelos
bons ensinamentos. fazem brotar as inflorescências da
inteligência humana. Estudar é pesnar, é ler. é trocar
idéias e·informações. é pesquisar, é meditar, é cotejar.
comparar. assistir às aulas dos mestres, é questionar
sempre, é raciocinar e indagar.

Façamos alguns c:ílculos conjeturai, sobre nossa reali
dade educacional e nossas perspectivas.
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Estimando a população estudantil brasileira potencial
em 20% dos jovens, sendo estes virtualmente a metade
dos habitantes do País. teremos:
130.000.000 - 2 = 65.000.000;
20% de 65.000.000 = 13.000,000,

Esses hipotéticos] 3 milhões têm supostamente uma
carga diária de 4 horas/aula, perfazendo. por semana
de 5 dias~ 20 horas semanais. ou 80 mensais. Então,
por mês seriam 80 x 13 milhões de horas de aula, O

que totalizaria 1.040.000.000 (um bilhão e quarenta mi
lhões) de horas/aula mensais. teoricamente equivalen
tes ao tempo empregado no estudo em salas e labora
tórios e em testes. exercícios c provas de aferição de
aproveitamento. excluindo o tempo consumido em tare
fas e leituras caseiras.

Computando o ano escolar de 8 meses, no qual não
se contam dezembro, janeiro, fevereiro c julho, chega
ríamos ao montante também teórico de 1.040,000.000
vezes 8 meses = 8.320.000.000 de horas anuais dedi
cadas ao estudo.

Ora, não seria descabido supor. ficando ainda no
terreno das conjeturas. que esse total não ~ suficiente,
na preparação das levas estudantis para a vida prãtica
bem sucedia. haja vista as queL'{as generalizadas contra
o ensino em nosso país, inclusive da parte dos próprios
estudantes, que são os primeiros interessados na aqui
sição dos conhecimentos capazes de proporcionar-lhes
normal acesso às suas profissões preferidas.

Se admitimlOs. além disso. que náo são gastas todas
aquelas horas, aqueles 8 bilhões e 320 milhões de horas
dc atividade escolar por ano. o quadro real - em tese
- se mostrar:.l pior ainda. Façamos outra suposição:
a de que se perdem 20% desses 8 bilhões de horas
por diversos motivos: ausência de alunos nu de profes
sores, aulas mais curtas do que o previsto. interrupções
inesperadas. '"feriadões", dias "enforcados". viagens
com inicio antes das férias ou regresso após seu reinício.
atividades superpostas, greves. alheamento dos alunos
ou digrcssc5cs não pertinentes dos professores. Pois
bem, esse novo desperdício de 20% significa um rebate
de um bilhão e meio de aulas por ano. ou pouco mais.
São números no mínimo preocupantes.

Chegarei .i'í ao ponto que tcnho em mira. Parece-me
evidente a resposta à pergunta que a seguir formulo:
pode o Brasil, sem comprometer o seu futuro. isto é.
sem retardá-lo talvez irremediavelmente, abrir mlio des
se bilhão e 500 milhões de horas!aula') Não, claro que
não. Mesmo que o nosso alunado em potencial seja
bem menor, e a perda de aulas e huras de estudo não
a!cance aquele assustador bilhão e meio, poderíamos.
em sã consciencia. emprestar-lhe importância estatística
desprezível?

Não. obviamente não.
Fosse a perda tão-somente um décimo daquele núme

ro, não poderia a Nação desprezá-Ia.
Digo mais: não podemos diminuir d~ uma única hora

o tempo empregado no estudo pela nas::;a juventude.
Cento e cinqüenta milhões, ou um bilhão e 500 mi

lhões - não podem os estudantes de todos os níveis
privar-se. ou privar o País, desse tempo de estudos.

Cem milhões de horas de estudo por ano podem signi
ficar a diferença entre uma nação subdesenvolvida e
uma desenvolvida. entre o "País do Futuro" de Stefan
Zweig. descrito no famoso livro dos anos 40. e o Brasil
- potência por que todos ansiamos.

Todos os esforços devem ser encetados com vistas
a proporcionar cada vez um maior número de horas
de aulas de estudos à juventude e a todos os que deseja
rem a capacitação e o aperfeiçoamento.

O Capítulo UI da Constituição de 1988 estabelece
as linhas mestras de nossa política e nossa ação no setor
educação. que ê definida coma direito de todos e dever
do Estado e da família, com a colaboração de toda
sociedade brasileira,

Seus dez artigos e 37 incisos devem valer como uma
cartilha e uma bússola para todos os que se interessam
pela problemática nacional do setor. Mas não vou nestas
considerações tcntar abarcar-lhe toda a extraordinária
envergadura.

Quero apenas dIzer que tudo o que contribui para
intensificar (I ensino e aprofundar-lhe a eficiência mere
ce apoio e inccntivo~'

Há um ponto específico, constante do art. 213 da
Carta de 5 de outubro, que ainda melhores resultados
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poderia produzir para o campo do ensino, além dos
excelentes serviços que vem prestando, se o manda
mento referido estivesse sendo atendido na proporção
correta.

Refiro-me a uma maior participação de recursos fede
rais na ajuda às escolas gratuitas da comunidade.

Determina o citado art. 213 que:

"Os recursos públicos serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos e escolas comuni
tárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em
lei, que: '

I - comprovem finalidade não lucrativa" (etc.)

Ora, essas escolas, desde a sua própria criação, a
partir dos esforços das comunidades onde se inserem,
já .trazem a contribuição de parcela da população, e

·se fazem credoras do apoio gov~rnamental, tanto quan
to as que mais o sejam.

Por i,sso, é pesaroso que registÍo a reclamação, chega-
· da'ao meú conhecimento, de que os recursos federais
não estão sendo entregues nem a tempo nem nos volu
mes esperado's, o Rue vem causando sérios transtornos
'ab seu normal funcionamento.

Faço, pois, um apelo aos órgãos do Poder Executivo,
para que verifiquem onde está a dificuldade e tomem
as providências cabíveis.

O SR. éÃRLOS VINAGRE (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e. Srs.
Deputados, a luta contra o avanço do uso das drogas,
que ameaça principalmente as áreas metropolitanas,
com ramificações no interior do País, é problema que
merece a ação conjugada das autoridades federais, esta
duais e municipais, estas últimas bem mais capacitadas
a denunciar o controle de entorpecentes nas fronteiras
terrestres do País.

Na Pará, foi criado e instalado, em junho de 1986;
portanto há três anos, o Conselho Estadual de Entorpe
centes, que, sob a presidência da SI" Elcione Barbosa,
vem conseguindo obter apreciáveis resultados no exer
cício da sua missão, apesar dqs dificuldades encontra
das, principalmente a falta de meios e a escassez de
verbas, o que não lhe impede a liderança das ações·
a nível nacional. .
. O Conen .,.,-PA organiza e sistematiza um trabalho

q.ue vinha sendo executado, sem sistematização organi
CIdade, pela Seduc, pela Segup, pela Delegacia de En
torpecentes e IM! e, ocasionalmente, pela Polícia Fe
deral.

Seu objetivo maior, além da prevenção e combate
ao uso de droga, é a recuperação das suas vítimas,
que sofrem os danos do }Iso do tabaco, do álcool e
drogas narcóticas e psicotrópicas.

Não é fácil vencer essa situação de dependência so
cial, física e biológica. Além do que, não se trata apenas
dç;: corrigir" o víciQ, mas também de evitar -as recidivas,

· amparando o dependente, principalmente na recupe-
ração social pelo trabalho. .

A Sr' Elcione Barbalho está procurando construir
um Centro de Tratamento de Dependentes de Drogas,
e confia aos arquitetos da Seju e da Fbesp a localização
de terreno próprio e a obtenção de uma planta, conI
amplas acomOdações, exigíveis para a tarefa, sobretudo
espaço, silêncio e contacto próximo com a natureza.
, Esperamos que esse trabalho continue, respondendo
as esperanças e ao idealismo da sua principal promo
tora, tirando a juventude do nosso Estado das garras
do vício e orientando-a para o trabalho útil e a diversão
sadia..

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, Sé" e
Srs. Deputados.

O SR. ARNOLDO FlORAVANTE (PDS - SP. Pro
nuncia0 seguinte discurso;) -SI. Presidente, Srs. Par
lamentares, umas das graves distorções tecnológicas, '.
de âmbito histórico, a dificultar 6 progresso dos países
eJ.ll desenvolvimento é a defasagem existente e cons
tante aperfeiçoamento dos aparelhos, instrumentos,
máquinas e sistemas operatrizes da produção industrial
e o atraso nesse campo por parte das nações depen-
dentes. .
· O Brasil ainda era colônia em plena era da revolução
mdustnal.: Em conseqüência, importávamos da Ingla~

terra, através de Portugal, todos os bens de produção,
os mais prosaicos, para as necessidades da população.

O avanço industrial norte-americano, a partir da mà
ciça imigração de técnicos e artesãos graduados da In-
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glaterra e da França, não só foi eficiente à sua economia,
como lhe prodigalizou, com o tempo, a formação de
linhas especiais de pesquisa. .

Não só O governo norte-americano, mas também os
parques industriais privados passaram a investir forte
mente em 'laboratórios, de modo a jogar mi'mercado
mundial, novas marcas, novos modelos, novas peças,"
que tomavam obsoletos os engenhos anteriormente for-
necidos. -

Só depois da l' Guerra Mnndial (1918) e com maior
empenho a partir da 2' Guerra (1945) é que o Brasil
começou a montar - antes não passava de um "grande
artesanato" - o seu parque industrial, servido por bens
de capital e acessórios de inaior capacidade de compe
tição.

Porém, a partir desse momento histórico, o Brasil
passou a 'sofrer de crises de eficiência, porque na medida
em que avançavam internamente os conhecimentos téc~

picos dentro das grandes e peqnenas fábricas e em que
se conseguia diversificar os bens de produção de cricula
ção interior, lá fora novos inventos e descobertas iam,
e vãq, constantemente superando as marcas anteriores
e jogando no mercado sistemas complexos tecnológicos,
como a informática, colocando, assim, o País sempre
na angústia de atingir o melhor, sem o que jamais chega
rá ao topo das grandes potências.

Lutando com todasas forças de um capital reduzido,
várias empresas partem para comprar o que de melhor
exista no exterior, para suprir dificuldades quantitativas
de produção, a partir das máquinas. Mas acontece que
um ano depois o maquinário já é considerado arcaico
em relação a novos e sofisticados modelos.

Nessa corrida, o País se esfalta em investimentos no
vos, empréstimos, subsídios, favores alfandegários e
cambiais,.numa luta incessante entre o atraso histórico
e o desenvolvimento acelerado das grandes potências.

Somos mesmo obrigados a entrar em corridas, como
. a da· energia nuclear, para as quais nãÓ dispomos de
. recursos, a não ser retirando gordas verbas que, sem
isso, poderiam estar investidas na soiução dos graves.
problemas sociais que nos assoberbam. '

É este, sem dúvida, um dos pontos cruciais que acres
centam dificuldades aos países que hoje enfrentam no
campo da pesquisa, na da construção e na indústria
poderosos obstáculos à sua emancipação econômica.

Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.

o SR. JOSÉ MOURA (PFL - P.E. Pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente; Srs. Deputados,
venho a esta tribuna para fazer o registro do lançamento
no salão nobre da Prefeitura local, do primeiro número .
do "Jornal de Pesqueira", de publicação mensal, em
oti-set, que vem cobrir uma lacuna no moviniento cultu
ral da região.

Localizada no agreste pernambucano, fazendo parte
do Vale do Ipojuca, Pesqueira tem uma das mais fortes
tradições culturais do nosso Estado. .

Primeiro pólo agroindustrial de Pernambuco, estabe
lecido por volta de 1893, o seu primeiro jornal circulou
no ano de 1900, denominado ".0 Serrano", dirigido
pelos innãos Anísio e Alípio Galvão. . .

O jornalista Laurenio Martins, incansável batalhador
em prol da Cultura daquele pr6spero Município, asses
sor de imprensa da Prefeitura, e um dos dire.tores do
jornal, foi o coordenador. do eventq, que contou com
o incentivo e a presença do Prefeito João Leite, sempre
sensível ao movimento .dos pesqueirenses para abrir
O novo jornal. - "

Ao evento acorreram nomes do maior prestígio, co
mo o Desembargador Waldemir Lima e sua esposa,
o Procurador Francisco Matos e esposa, Jarival Cor
deiro, José Florencio Neto, Lúcia Jatobá, a presença
do festejado decano dos jornalistas pesqueirenses Seve
rino'Melo, a Vice-Prefeita Carmita Maciel, Zenaide .
Barbosa I chefe da redação do "Diário de Pernam
buco", entre outros.

Nos discursos, destaqne 'especial à atuação do Pre
feito João Leite, pelo apoio ao empreendimento,'e à

. atuação do filho ilustre de Pesqueira I Potyguar Matos,
membro da Academia Pernambucana de Letras.

Na verdade, o jornal de Pesqueira renasceu. Em 1931
circulou pela primeira vez, e esse período foi lembrado
C..:lJ1l forte emoção .pelo jornalista Severino Melo.
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Trago, assim, SI. Presidente e Srs. Deputados, a mi
nha palavra de estímulo à diretoria do jornal de Pes
queira e ao seu corpo de jornalistas - composto por:
Potygar Matos, Luiz Neves, Rinaldo Jatobá, José Flo
rencio, Sílvio de Oliveira Lins, Severino Melo, Laurenio
Martins, Francisco Neves I Oton Almeida, Aloisio Fal
cão, Fátima Amaral Meira, Célio Guimarães, Eugênio
Chacon, Ger.aldo Santana, Manoel Medeiros, Marcos
Macena, Zenildo .Miranda, Laurence Almeida, Jnran
dir Camelo,William Porto e Nivaldo Borges - bem
como meus parabéns e votos de pleno êxito, com a
certeza de que o jornal haverá de elevar, cada vez mais
alto, O nome da nossa querida Pesqueira, naquela im
port~nte região geopolítica do Estado de Pernambuco.

·OSR.EVALDO GONÇALVES (PFL-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) -,sI. Presidente, Srs. Deputa
dos, dentro das atribuições conferidas pela nova Consti
tuição Federal, tenho procurado emendar as mensagens
do Poder. Executivo que criam créditos adicionais ao
Orçamento Fiscal da União, destinados, via de regra,
à construção de obras e investimentos nas várias unida
des da Federação. É natural que não tenha conseguido
total êxito nessas iniciativas, o que ocorre em função
das limitações dos recursos e do grande número de
emendas apresentadas. Todavia, a cada passo conta
bilizo algumas vitórias, que somadas, no final, certa
mente significarão muito em face da precariedade dos
meios disponíveis no Orçamento da República. .

Agorà mesmo, quando da discussão do Projeto n'
06, de 1989, do Congresso Nacional, apresentei as
emendas anexas, todas voltadas para os interesses da
Paraíba, repetitivas, é verdade, mas nenhuma destituída
de espírito público.

Como se pode verificar, não me esqueço, nessas opor
tunidades de reclamar recursos para a construção de
barragens, projetos de eletrificação rural, estradas pavi
mentadas, escolas técnicas agrícolas, enfim, toda uma
infra-estrutura econômica e social indispensável ao de
senvolvimento do Estado da Yaraíba.

Desta feita, a Comissão Mista de Orçamento, através
do seu relator, já aprovou recursos para as Escolas
Técnicas Agrícolas de Princesa Isabel e Sumé, O que
viabiliza a sna implantação, em caráter definitivo.

.Resta-me continuar insistindo no trabalho de aporte
de recursos para o Estado da Paraíba, cada dia mais
empobrecido, a carecer de ajudas financeiras de ontras
fontes que não as convencionais. O que posso assegurar
é minha presença pennanente nas várias instãncias, em
busca de soluções para os problemas paraibanos, con
vencido das minhas responsabilidades perante os que
confiaram na minha ação parlamentar.

Para que constem dos nossos Anais, SI. Presidente,
peço a transcrição de todo o teor das emendás anexas.

'EMENDAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

PROJETO DE LEI N' 6, DE 1989 (CN)

,Autoriza o·Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União créditos adicionais, até o limite de
NCz$129.212.026.919,OO, e dá outras providências.

EMENDAS

Emenda 158

12.100.1687523 -Estndo e Projetos para Relocação
do Aeroporto de Campina GrandelPB.

Valor: Ncz$ 1.000 (hum milhão de cruzados novos).
Fonte: 1130103090452303 - recenseamentos econô-

micos e demográficos. --

Justificação

A Relocação do Aeroporto de Campina GrandelPB,
visa atender e sanar problemas técnicos do Aeroporto
existente: - Evaldo Gonçalves. .

Emenda 159

1.200.0454297 - Construção do Açude pelo Sinal
em Cabaceiras/PB. . .

Valor: NCz$ 10.000. (dez milhões de cruzados no
vos).

Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos econô
micos e demográficos.
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Justificação

Construção do Açude pelo Sinal terá a finalidade
de Irrigação c Regularização do rio Paraíba, Município
de Cabaceiras/PB. - Evaldo Gonçalves.

Emenda 160

11.203.0951269 - Eletrificação Rural/Eletrificação
uo perímetro do Açude de Boqueirão/PR.

Valor: NCz$ 5.000. (einco milhões de cruzados no
vos).

Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos econô
micos e demográficos.

Justificaçáo

O projeto de eletrificaçáo no perímetro do Açude
de Boqueirão, atende os aclamas da população do Cariri
paraibano, e coloca em prática o projeto de irrigação
que a região tanto precisa. - Evaldo Gonçalves.

Emenda 161

11.203.0951269 - Eletrificação Rural/Eletrificação
no perímetro do Açude de Sumé/PB.

Valor: NCz$ 5.000.(cinco milhões de cruzados no
vos).

Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos econô
micos e demográficos.

Justificaçáo

Há necessidade constante de que sejam implantados
os projetos de eletrificação nos perímetros irrigados
do Açude de Sumé/PB. atendendo os reclamos da popu
lação do Cariri paraibano. - Evaldo Gonçalves,

Emenda 162

27.200.1688537 - Construçáo e Pavimentaçtio de
Rodovias/Implantação da BR ligando fi cidade de Des
terro/PB à Itapetim/PE.

Valor: NCz$ l.OOO. (um milhtio de cruzados novos).
Fonte: 1130103090452303 -Recenseamentos econô

micos e demográficos.

Justificação

A construção deste trecho, visa atender o escoamento
de produtos agrícolas da região.

Implantaçtio do trecho rodoviário - km 20.
Pavimentação do trecho rodoviário - km 20. - Eval

do Gonçalves.

Emenda 163

27 .200.1688537 - Construçtio e Pavimentaçtio de
Rodovias/Trecho desviando a BR-230 passando por
Serra Redonda, Massaranduba e encontrando em Cam
pina Grande com a BR-230/PB.

Valor: NCz$ lO.Ono. (dez milhôes de cruzados no
vos).

Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos econô
micos c demográficos.

Juslificaçáo

A construçtio do trecho rodoviário Serra Redonda,
Massaranduba e Campina Grande/PB - BR-230, terá
como finalidade o escoamento da produção agrícola
da região.

Implantação do trecho rodoviário - km 100.
Pavimentaçtio do trecho rodoviário - km 100.

Evaldo Gonçalves.

Emenda 164

27.200.1688537 - Construção e Pavimentação de
Rodovias/Trecho ligando a BR-230 à BR-I04passan
do pelas cidades de Galante, Fagundes e Queimadas/
PB.

Valor: NCz$ lO,ooO. (dez milhões de cruzados no
vos).

Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos econô
micos e demográficos.

Justificação

A construção do trecho rodoviário ligando as cidades
de Galante, Fagundes e Queimadas, na Paraíba, terá
como finalidade o cscoamento da produçtio agrícola
da regitio.

Implantação do trecho rodoviário - km 100.
Pavimentaçtio do trecho rodoviário - km 100. 

Evaldo Gonçalves.
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Emenda 165

15.100.0842188 - Construç"o da Escola Técnica
Agrícola de Boqueirão/PB.

Valor: NCz$ 1.000. (um milhtlo de cruzados novos).
Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos econÔ

micos e demográficos.

Justificação

Esta emenda se propôe a construir na cidade de Bo
queirtio/PB uma Escola Técnica Agrícola de l' grau,
aproveitando a vocaçtio agrícola daquele município. Já
existe ali um grande manancial e um projeto de irrigação
em plena execuçtio. A preparação de mtio-de-obra qua
lificada na área da agricultura e pecuária é imperativo
a que mio podemos fugir. Tal proposta já conta com
os aplausos do Ministério da Educação. - Evaldo Gon
çalves,

Emenda 166

15.100.0842188 - Construção da Escola Técnica
Agrícola de Princesa IsabelfPB.

Valor: NCz$ 1.000. (um milhão de cruzados novos).
Fonte: 1130103090452303 - Reccnseamentos econô'

micos e demográficos.

Justificação

Esta emenda se propôc a construir na cidade de Prin,
cesa Isabel uma Escola Técnica Agrícola de l' grau,
aproveitando a vocação agrícola daquele município. Já
existe ali um grande manancial e um projeto de irrigação
em plena exccução. A prcparaçtio de mão-de-obra qua
lificada na :irea da agricultura e pecuária é imperativo
a que n"o podemos fugir. Tal proposta já conta com
os aplausos do Ministério da Educação. - Evaldo Gon,
çalves.

Emenda 167

15.100.0842188 - Construção da Escola Técnica
Agrícola de Sumé/PB.

Valor: NCz$ 1.000. (um milhão de cruzados novos).
Fonte: 11301113090452303 - Recenseamentos econô

micos e demográficos.

Justificação

Esta emenda se propõe a construir na cidade de Sumé
uma Escola Técnica Agrícola de 1" grau, aproveitando
a vocaçtio agrícola daquele município. Já existe ali um
grande manancial e um projeto de irrigaçtio em plena
execuçtio. A prcparação da mão,de-obra qualificada
na área de agricultura e pecuária é imperativo a que
não podemos fugir. Tal proposta já consta com os aplau
sos do Ministério da Educação. - Evaldo Gonçalves,

Emenda 168

15. IOO.0842188 - Construçtio da Escola Técnica
Agrícola de Piancó/PB.

Valor: NCz$ 1.000. (um milhão de cruzados novos).
Fontc: 1130103090452303 - Recenseamentos econô

micos e demográficos.

Justificação

A construção da Escola Técnica Agrícola de Pian
có/PB, terá como finalidade o aprovcitamento da voca
ção agrícola da população do Município. - Evaldo Gon
çalves.

Emenda 169

11.200.0454297 - Conclusão do Açude Varzea Gran
de em Picuí/PB.

Valor: Ncz$ 5.000 (cinco milhôes de cruzados novos)
fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos Econô

micos e Demográficos.

Justificação

A Construção do Açude Varzea 'Grande terá a finali
dade dc Irrigaç,;o e Abastecimento D'agua no Cun
matau paraibaQo.

População Beneficiada -10,000
Capacidade de Acumulaçtio - (mJ

) 30.000.0000
Edvaldo Gonçalves.

Emenda 170

11.200.0454297 -Construção do Açude Catarina em
Campina GrandelPB.

Julho de 1989

Valor:Ncz$ 20.000 (vinte milhões de cruzados novos).
Fonte: 1130103090452303 -Recenseamentos econô

micos e demograficos.

Justificação

A Construç.ão do Açude Catarina, em Campina
Grande, terá como finalidade o abastecimento D'agua
e a Irrigação na Regitio. - Edvaldo Gonçalves.

Emenda 171

19.100.071l7031 - Assistência Financeira/Apoio aos
Pequenos Municípios - PAM.

Valor: Ncz$ 150.000. (cento e cinqüenta milhões de
cruzados novos).

Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos Eco
nômicos e Demograficos.

Justificação

O Programa de Apoio aos Pequenos Municípios 
PAM terá a finalidade de atender a qualidadc de vida
das populações carentes dos Municípios Brasileiros. 
Evaldo Gonçalves.

Emenda 172

11.200.0454297 - Conclusão do Açude Jeremias em
Desterro/PB.

Valor: 6,000. (seis milhões de cruzados novos).
Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos Eco

nômicos e Demograficos.

Justificação

A Construção deste Açude, terá como finalidade o
abastecimento da cidade, como também a Irrigação pa
ra a Produç'io Agricola na Regitio.

População Benecifiada - 20.001l
Capacidade de Acumulação - (m') 20.000.01l0 

Evaldo Gonçalves,

Emenda 173

27.200..... - Consfruç".o e Pavimeptaçtio_ de ~o

dovias / BR 320 PE ligando Princesa Isabe1lPB à Flo
res/PE

Valor: NCz$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzados no
vos).

Fonte: 1130103090452303 - Recenseamentos Eco,
nômicos e Demograficos.

Justificação

A Construção do Trecho da BR 320/PE ligandO Prin
ccssa Isabel à Flores/PE, terá como finalidade o escoa
mento da produçtio Agrícola da Regiáo.

lmplantaçtio do Trecho Rodoviário - (Km) 18
Pavimentação do Trecho Rodoviário - (Km) 18

A SRA, RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Pr~sidente,Srs.peput~dos,

em países oricntais, como a Indla e a Cluna: o Idoso
é respeitado, quando ntio venerado, em funçao de sua
vasta cxperiéncia existencial e da sabedoria que desen
volveu ao longo dos anos.

No Brasil, entretanto, o panoram~ é exatamente in
verso. O velho é quase desprezado. E, mio raras vez~s,

considerado um fardo, um "peso morto" para afamíha.

Em virtude dessa absurda situaçtio preconceituosa,
produto abominável de nossa tradição cultural, criou
se. em nosso País. o que poderíamos denominar de
desemprego "gerontológico", quando não apenas ido
sas, mas até pessoas de meia idade. ntio são admitidos
nas empresas, sendo obrigados a humilhantes biscates
para sobreviver.

É preciso reverter essa situaçtio, pois ntio é possível
que, como autômatos. continuemos a atuar mecanica
mente, obedecendo a essa aberraçtio, a csse ignóbil
preconceito contra os mais velhos.

Pois bem, muitas empresas costumam despedir seus
empregados de mais idade. a fim de rc?,utar, o~tros
mais jovens, aos quais pagam remuneraçao muito mfe,
rior. E os trabalhadores despedidos ficam literalmente
na u rua da amargura".

Por tal razão, preconizamos, em projeto de,lei,_o
acréscimo de parágrafo ao art. 478 da C?nsohdaç~o

das Leis do Trabalho, determinando que a mdemzaçao
devida ao empregado com idade igualou superior a
50 anos, pela rescisão do contrato de trabalho por parte
da empresa, scr,; paga em dobro.
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A medida alvitrada, a nosso ver, evitará que muitas
empresás despeçam empregados ria referida faixa etária
e, em qualquer hipótese, ensejará uma indenização mais
justa ao trabalhador.

!'or todo o exposto e em setratando de previdencia
socialmente justa, apelamos, desta tribuna, aos dignos
membros desta Casa para que apóiem a iniciativa.

o SR. ANTÔNIO MARANGON (PT - RS.,Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Parlamentares, seria este meu primeiro pronunciamen
to no Grande Expediente. Gostaria de registrar' que
falo desta tribuna em especial para os trabalhadores,
homens, mulheres e jovens do campo em combate con
tra a burguesia rural e os latifundiários, setores que
crescem selvagemente às custas' do suor e do sangue
dos trabalhadores mais brasileiros.

Os problemas decorrentes desta situação, de tão sé
rios que são, estrangulam todo o sistema produtivo do
País, à revelia da insensatez dos setores dominantes,
que, há muito corrompidos portadas as formas de subsí

,dios e, favores governamentais, não buscam nem ao
,menos refrear suas ganâncias e privilégios. ,
. Os trabalhadores, por sua vez, não poupam esforços:
'seja nas suas ocupações, seja 'nos trabalhos de coope
ração agrícola, dão sinais de vitalidade e das alternativas

•para construírem esta Pátria do jeito que sempre sonha
ram.

A exploração que segue é o' resumo das principais
questões que norteiam o meu mandato. Nestes quatro
meses já decorridos, posso dizer que reforcei a respon
sabilidade de ter na libertação dos oprimidos do campo
o norte de minha atuação e postura parlamentar.

As formas de penetração das relações de produção
capitalista na agricultura se dão através da transfor
mação dos latifúnidos pré-capitalistas em empresas ca
pitalistas orientadas para o lucro; na transformação da
pequena produção familiar pré-capitalista em produção
capitalista de médio e grãnde portes, pela acumulação
de capital; nos investimentos de capitais .comerciais,
industriais e financeiros no setor. rural, dando origem
a unidades de produção rural de tamanho intermediário
entre a pequena produção familiar e a grande produção;,
por último, na inclusão de contratos integrados de pro
dução e comercialização de grandes firmas agroindus
triais com pequenos produtores familiares. A responsa
bilidade da produção fica nas mãos do pequeno Prlldu=.
tor, mas ele, a troco de contrato de procução-comercia
lização, recebe assistência e insumos altamente tecnifi
cados, sendo os preços pagos por decisão das grandes
firmas compradoras desses produtos.

Estas vias se constituem historicamente nos processos
através dos quais o modo de produção capitalista desen
volveu-se no seio das sociedades rurais. Estes meca
nismos ou formas de expansão e dominação, incluem
logicamente o capital mercantil, a mercadoria e o capi
tal-financeiro e industrial monopolista. Estas são, pois,
formas dominantes da organização da produção, que,
historicamente, vão substituindo as formas locais, atra
vés de uma série de processos econômicos e superes-,
truturais em formas de articulação transacional entre
o capitalismo e as relações de produção predominantes
no Terceiro Mundo.

Com isso, podemos afin~ar que no processo de desen
volvimento capitalista do País a agricultura vem sofren
do profundas transformações.

O avanço do capitalismo no campo (a industiialização
da agricultura) teve seu início no final dos anos 50 'e,
através da modernização conservadora, intensificou-se
na década de 60, atingindo sua aceleração máxima' na
década de 70, em especial entre 1970-1975.

A partir de 1980, a crise econômica brasileira teve
também seus reflexos na agricultura, verificando-se uma
freada na modernização, com menor volume de crédito
rural e menos subsídios.

'Para não nos alongarmos, vamos simplificar lembran
do apenas que" para desencanto dos reformistas que
acreditavam poder contar com'o apoio dos "setores
progressistas" da burguesia, a burguesia industrial bra
sileiraoptou porresolver a questão agrícola via aumento
da produtividade, realizando a chamada .modernização,
conservadora. '

O Golpe de Estado de 1964 é fator fundamentàl na
nossa análise. O Estatuto da Terra, mais que uma res
posta às lutas pela reforma agrária anteriores ao golpe,
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servirá também como "proposta conciliátória" da bur
guesia industrial para acelerar o desenvolvimento capi

,talista no campo: uma "Lei de Desenvolvimento Ru
rual", conforme se lê na mensagem introdutória.

Embora ainda não organicamente vinculada à bur
guesia agrária (e apesar da postura mais conserVadora
dos representantes do patronato rural), não houveum
rompimento de fato entre os 'interesses maiores da bur
guesia industrial e os da grande propriedade fundiária.

O projeto da burguesia industrial deu um crédito
à burguesia agrária, para que os latifúndios se transfor
massem em modernas empresas rurais, e o Estatuto
daTerra criava os intrumentos de política agrícola indis
pensáveis para o sucesso da modernização. Com o cré
dito rural subsidiado à frente, estavem assim postas
as condições para o processo de implantação do capita
lismo no éampo, ocorrido nos últimos 25 anos.

Mesmo correndo o' risco de uma excessiva simplifi
cação dã realidade, acreditamos não ser nenhum des
propósito (ou maldade) afirmar que, dentro do projeto
de desenvolvimento capitalista do País, a' agricultura
deveria desempenhar os seguintes papéis:

l-liberar mão-de-obra (expulsar gente do campo),'
de forma que um expressivo exército.industrial de reser
va evitasse pressões altistas no preço dos salários;

2 - absorver grande quantidade de bens intermediá
rios (máquinas, fertilizantes, rações, agrotóxicos e ou
tros insumos), de modo a garantir o mercado consu
midor para a nascente indústria desses meios de produ:
ção;

3 - produzir bastante matéria-prima para a agroin-'
dústria de transformação (açúcar, café solúvel, fumo,
vinho," laticínios, frigoríficos de carnes, doces, conservas
e hortifrutigranjeiros enlatados, óleos vegetais e, mais
recentemente, álcool e sucos cítricos);

4 ---,- produzir alimentos em quantidade suficiente pa
ra abastece.r a crescente população urbano-industrial,
sem grandes pressões sobre o custo de vida, de maneira
a poder manter baixos os salários;

5 - produzir excedentes exportáveis, sobretudo a
partir de 1974, para fazer frente às necessidades cam
biais do País advindas do endividamento externo.

A julgar pelos objetivos estabelecidos e pelos resulta
dos alcançados, não se pode dizer que o projeto de
modernização conservadora não tenha sido bem-suce-
dido, confornie buscaremos mostrar a seguir. '

Dentro dos objetivos acima referidos, convém desta
car que as décadas de 60 e 70 representam a fase de
constituição dos complexos agroindustriais (CAI). Tra
ta-se da dinâmica conjunta do tripé "indústria para agri
cultura - agricultura ----:... agroindústria", com a subordi
nação da agricultura ao dominant\, capital industrial
e financeiro e o processo global de acumulação.

A estratégia de modernização tecnológica da agricul
tura (levada a efeito nessas' duas decádas), centrada
na política de créidito subsidiado, nunca se afastou de
uma perspectiva: a da integração de capitais entre a
indústria e o setor agrícola, para permitir a consolidação
do complexo agroindustrial. Este complexo é consti
tuído basicamente pela indústria de meios de produção,
pela indústria processadora da produção de origem rural
e pelo setor da agricultura, cada vez mais integrado
e dependente desses dois ramos industriais.

Atítulo de exemplo e como resultado dessa integra
ção ou centralização de capitais industriais, bancários
e agrários, verificamos que hoje entre os maiores pro
prietários rurais do País destacam-se grande número
de empresas industriais, financeiras e comerciais (Light,
Belgo-Mineira, Bamerindus, Mannesmann, White
Martins, Copersúcar, Biagizianini, Dedini, Perdigão,
Natron, Ometto, Ugolini, Bueno Vidigal, Bozzano-Si
monsen, Andrade-Gutierrez, Hering, Itaú, Sadia, 'Fis
cher, Aplub, Sul América, Volkswagen etc.). É a cha
mada territorialização da burguesia, característica deci
siva para' que a burguesia industrial e financeira não
tenha interesse pela reforma agrária.

Duas características importantes da modernização
conservadora são a diversidade régional e o seu caráter
excludente. É por demais 'evidente que a acumulação
capitalista no campo se deu principalp1ente no Centro
Sul do País. Quanto a isso, são abundantes os indica-
dores, e não precisamos citá-los aqui. .

Sobre o caráter excludente da modernização, verifica
mos'que, mesmo no Centro-Sul do Biasil, que aproxi
madamente metade dós estabelecimentos não foi bene-
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ficiada. Estas unidades de pro'dução que não se moder
'nizaram foram absorvidas pelas maiores e mais dinâ
micas, ou, a c~ntinllaT o processo, não têm um futUro ~
muito promissor.

Outra caracterização da modernização capitalista da
agricultura brasileira é que a mesma se dá de forma
parcial, no sentido de que não atinge todas as fases
do ciclo produtivo, acarretando, desta forma, em alguns
dos principais produtos da agricultura brasileira, a sazo
nalidade do emprego agrícola, refletida no crescente
número de assalariados temporários _"os bóias-frias.

E certo que a modernização da agri~ultura brasileira
resultou num crescimento da produção, da produtivi
dade, principalmente nos subsetotes de exportação e
energéticos. Mesmo a produção de alimentos básicos
- feijão, arroz; mandioca, batata e leite - apesar de
uma redução na disponibilidade per capita a partir de
1971, o que acarretou uma elevação do custo da alimen
tação bem acima do índice do custo de vida, não resultou'
em grandes crises de abastecimento. "

Os baixos salários garantidos, como garantem até
hoje, a Gontenção da demanda. Mas a pequena produ
ção perçJ'eu terreno, em conseqüência da modernização,
posto que, como já dissemos, foram as unidades produ
tivas de maior tamanho as principais beneficiadas pelo
crédito rural subsidiado e demais instrumentos de polí
tica agrícola. E isso pode ser demonstrado com os dados
fornecidos pelo Banco do' Brasil para o total crédito
rural concedido no período de 1966 a 1976.

Outras informações, inclusive 'de períodos mais re
centes, apenas confirmam o caráter extremamente con
centrado da política decrédito rural subsidiado, dando
margem a afirm'açães do tipo "Quem menos precísa
- por mostrar maior capacidade de pagamento - é
quem leva". Sem dúvida, os favorecidos foram os pro-
dutores mais capitalizados. ,-

Devemos também lembrar que parcela considerável
desses recursos - crédito subsidiado - se destinou
a operações realizadas não Ror produtores rurais, mas
por comerciantes,~ beneficiad</res de produtos agríco
las. Há mais os chamados programas especiais, que
beneficiaram certas atividades e regiões_ Os financia
mentosde Proálcool; por exemplo, eram oferecidos
a taxas 'fixas de 29% ao ano e abrangiam 100% do
custeio de 80% dos investimentos para grandes produ
tores, carencja de até 4 anos e prazos de até 12 anos,
no càso de capitalfixo.

'Concluindo, podemos dizer que, no caso brasileiro,
,a julgar pelo que tem ocorrido nos últimos 30 anos,
o processo de transformação da agricultura brasileira
- particularmente no Sul do País - se dá ua seguinte
direção:

1) Consolidar e depurar as relações de produção
capitalistas nas grandes empresas capitalistas;

2) Fortalecer um importante setor de produtores
familiares capitalizados, integrados 'à agroindústria;

3) 'Manter uma massa de pequenos produtores pau- ..
perizados, que se encontram em terra marginais de bai
xa produtividade e nas áreas de fronteira agrícola, como
reserva de mão-de-obra rural e urbana.

Trata-se de um processo muito fluido, onde as formas
de diferenciação' não estão totalmente definidas. E a
predominãncia desses setores depende de vários fato
res, condicionados à dinâmica de desenvolvimento do
capitalismo no Brasil.

Quanto às empresas capitalistas - que exploram o
trabalho assalariado, elas se estabelecem sobretudo nas

,áreas de terras melhores que apresentam uma alta renda
diferencial, e apenas nas culturas, criações e atividades
que 'mostram condições de grande lucratividade. Exem

'pios: arroz irrigado no Rio Grande do sul, soja nas
terras roxas dos Estados do Sul e Centro-Oeste, cana-de

'açúcar em São paulo e Norte do Paraná, laranja em
São Paulo, maçã no Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná, cacau na Bahia e peçuária em algumas regiões
da Amazônia. _

Essas empresas utilizam mão-de-obra permanente
,para as tarefas mais especializadas e mão-de-obra tem
porária - dos bóias-frias e minifund{aristas - para
os trabalhos sazonais.

A modernização dos grandes estabelecimentos agrí
colas, mantidos ainda na condição de latifúndios 
devido à valorização especulativa da terra - pode ser
lenta, principalmente se a crise econômica - inflação
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altíssima e desinvestimentos produtivos - perdurar.
o que é muito provável. na medida em que forem im
plantadas reformas estruturais na economia brasileira.

No quc diz respeito à produção familiar modcrnizada.
seu espaço no cenário brasileiro. em especial no Centro
Sul do País. está, ao que parece, garantido. Sua manu
tenção e fortalecimento dependem de sua capacidade
de constante atualização tecnológica. E aqui o crédito
rural desempenha papel primordial.

A isenção privilegiada das empresas familiares mo
dernizadas se dá junto às agroindústrias, se.iam elas
sociedades anônimas ou cooperativas. A produção de
soja, fumo e frutas, a avicultura e a suinocultura inte
grada são bons exemplos dessa forma de produção no
Sul do Brasil. Ao contrário das empresas capitalistas
e da pequena produção pauperizada. cuja contradição
principal se dá uma cm relação à outra, a contradição
principal dos produtores familiares modernizados é com
a burguesia industrial c financeira.

Por último, quanto aos pequenos produtores e margi
nalizados posseiros, aprendatários, parceiros e proprie
tários minifundiários em geral - é muito provável que
continuem a desempenhar, por um período ainda bas
tante longo. alguns papéis importantes na agricultura
brasileira, não apenas no Nordeste e nas régiões de
fronteira agrícola do País, mas, inelusive, na Região
Sul.

Embora sua importância seja marcadamente decres
centc no cômputo geral da produção agrícola, o seu
número é ainda bastante expressivo, ocupando, sobre
tudo, áreas marginais, pouco férteis e de difícil mccani
zação; e podem cm períodos de baixos investimentos
produtivos no campo, resistir mais.

Mas, além dos papéis já referidos, e mais o de forma
flutuante e latente do exército industrial de reserva.
a longo prazo. sem a superação de seus entraves estrutu
rais, a sobrevivência da pequena produção está amea
çada. Vale dizer sem reforma agrária e sem o estabele
cimcnto de formas de cooperação. não apenas na co
mercialização, mas também na produção. de modo a
poder utilizar melhor tecnologia, os pequenos produ
tores não têm um futuro promissor.

A história da ocupação da terra no Brasil tem sido
a história de um longo massacre. Este País que muitos
imaginam ter nascido sob o signo da cruz, nasceu, em
realidade, sob o signo da pilhagem. E o instrumcnto
permanentc da pilhagem, nesses quase cinco séculos.
tem sido o latifúndio. A ocupação de vastas áreas do
litoral e o avanço rumo ao interior do País se deram
às custas de sucessivas guerras de extermínio das nações
indígenas, levadas a cabo pelos ancestrais ideológicos
do General Leânidas, para quem a cultura indígena
"não é rcspeitável e os índios em geral são obstáculos
ao progresso.

A ocupação da terra e a sua monopolização pelo
latifúndio implicaram a adoção de um modelo de explo
ração da mão-de-obra baseada no trabalho escravo, cuja
trajetória se estendeu formalmente até o fim do século
passado. mas, em realiJjade, resiste, ainda hoje, em
muitos latifúndios no País, conforme atestam as repe
tidas denúncias veiculadas pela imprensa e pelas entida
des da sociedade civil. atentas à questão dos dir.citos
humanos.

A imigração dos trabalhadores europeus -que cons
truíram. ao longo dos últimos cem aB{)S, a agricultura
baseada na produçüo familiar-é responsável, em gran
de medida, pelos alimentos que se consomem neste
País e sustentou, com sua força de trabalho, as grandes
lavouras de café e outros produtos de exportaçáo. nas
mais difíceis eondiçóes. Lutando, como atualmente,
contra uma política de expropriação acelerada, compõe

• O terceiro elemento fundamental da história da ocupa
ção da terra no Brasil.

Nos últimos 25 anos - um, quarto de século, portanto
- operaram-se profundas modificações no modelo de
produção agrícola no Brasil. A política de incentivos
fiscais, estabelecidas a partir de 1966 pelo regime mili
tar, funcionou como um poderoso instrumento de refor
ço do monopólio de terra, do latifúndio, atraindo outros
setores do capital para investir no campo. Rcsultaram
dessa política altíssimas taxas de concentração fundiária
- 2% das propriedades cercam 57% da área cadastrada
- e a expulsão de 6,5 milhões de famílias de trabalha-
dores rurais das terras que trabalhavam. Essa fabulosa
distorção na estrutura fundiária coloca em müos de uma
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minoria de privilegiados nada menos que 350 milhões
de hectares de' terras. mantidos na ociosidade ou com
bai"íssimos níveis de exploração, conforme revelam as
estatísticas cadastrais do Incra.

Para realizar esse processo de expropriaçüo brutal
num tempo histórico tão brave, o regime militar, os
latifundiários e outros setores do capital qve adquiriram
terras mediante a política de incentivos fiscais estabele
ceram uma política agrária que significou a militarização
da questão da propriedade da terra no País. O Estado
brasileiro não vacilou em lançar mão dos instrumentos
repressivos que julgou necessários para fazer frente à
reação justa e legítima dos trabalhadores expropriados.
O que se viu foi a montagem de um vasto aparato
repressivo. voltado para enfrentar as lutas dispersas e
localizadas dos trabalhadores rurais, desde os colonos
do Sul do País, que aos poucos se vêem sem terras
suficientes para abrigar os filhos em condições de produ
zir, até os parceiros e posseiros do Centro-Oeste, Norte
e Nordeste. que se enfrentaram com tropas do Exército,
forças policiais ou milícias particulares de latifundiál,"Íos.

Em lugar de apontar uma perspectiva de participáção
democrática. de incorporação de milhões de trabalha
dores à condição de cidadão por meio de uma refdrma
agrária, o regime militar e sua herdeira, a Nova Repú
blica. atiraram-nos ao desemprego e à marginalização,
promovendo um êxodo que transferiu 1/3 de toda a
população brasileira do campo para a cidade, num prazo
de 25 anos,

Essa, a primeira violência, negar ao homem esse di
reito elementar: o direito ao trabalho. Contudo a violên
cia dos latifundiários não se conteve dentro desses limi
tes. Em 1987 foi entregue a esta Casa, durante os deba
tes da Subcomissão da Reforma Agrária e Política Agrí
cola, na Constituinte, um levantamento circunstancia
do, uma radiografia da violência contra os trabalhadores.
rurais no livro "Assassinatos no Campo, Crime c Impu
nidade", preparado pela Comissão Pastoral da Terra
e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.
São 600 páginas de denúncias até hoje sem resposta.
O Estado brasileiro. os latifundiários deste País não
têm resposta para esse retrato sein retoques dos saques,
incêndios, seqüestro, torturas, exploração de trabalho
escravo e assassinatos. Um verdadeiro "Brasil nunca
mais" do campo. O Brasil não pode mais conviversilen
ciosamente com essa brutalidade, que resúltou em mais
de 803 trabalhadores mortos nos últimos 3 anos.

FIá poucos dias a sociedade brasileira acompanhou
estalTecida o verdadciro massacre contra os trabalha
dores rurais sem-terra no meu Estado, o Rio Grande
do Sul. A história de vida dessas famílias constitui um
exemplo inquestionável do descaso das autoridades pú
blicas para o grave problema da disputa pela terra no
nosso País. Estes agricultores sem-terra já estão na 7'
estação de sua via-sacra, em busca da terra para a sobre
vivência. Sempre de uma maneira pacífica, apesar da
constante ameaça de violência do aparato das forças
do poder. fizeram uma trajetória difícil. Vejamos:

1) No dia 19-11-87, um grupo ocupa a Fazenda do
Salsa, em Palmeiras das Missões. No mesmo dia, outro
grupo ocupa a Fazenda Itati, em São Nicolau.

2) Três dias depois, ambos os grupos são retirados
das fazendas. O primeiro grupo. vai para uma área parti
cular em Palmeira, e o outro para o Santuãrio de Caaró,
em. Caibaté. .

3) No mês de maio de 1988, os grupos formam um
único acampamento provisório da Fazenda da Barra,
em Santo Angelo, com algumas promessas do Governo.

4) No ~ia 25-7-88, ocupam a Fazenda Buriti, em
Santo Angelo. De lá saem pacificamente com muitas
promessas.

5) No dia 30-7-88, são levados para a área do Go
verno do Estado, em Tupanciretã, onde sofrem cons
tante pressão da UDR - União Democrática Ruralista.

6) No dia 25-9-88, são transportados para o Rincão
do Ivaí, pelo governo estadual, com a promessa do
Secretário da Agricultura de assentamento em 30 dias.
Também aí receberam muita pressão da UDR, que
chegou a lançar agrotóxicos sobre o acampamento, ma
tando diversas crianças.

7) No dia 9-3-89, ocupam a Fazenda Santa Elmira.
no Salto do Jacuí, donde süo sangrentamente massa
crados e retirados no dia 11-3-89.

A Fazenda Santa Elmira, com uma área de aproxima
damente 3.860 Ha - dos quais 1.300 ha arrendados,
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enquanto os demais são campo bruto - foi ocupada
na madrugada do dia 9-3-89, com a decis:io dos colonos.
amplamente divulgada, de resistir.

No mesmo dia, numa atitude impensada e precipi
tada, o juiz determinou a retirada dos colonos num
prazo de 24 horas. O que é de se estranhar é a agilidade
do Judiciário, normalmente tão moroso, e a falta de
sensibilidade do juiz em não prorrogar o prazo, apesar
dos apelos feitos.

Tão logo sc tornou pública a ocupação, a UDR se
instalou na sede da fazenda, e pouco mais tarde a ela
se associava o comando da brigada militar, c dali parti
ram todas as determinações da operação.

A pedido dos acampados e com a autorização dos
superiores, o Pe. Paulo Cerioli e o Frei Sérgio Gorgen
entraram no acampamento, pelos fundos da fazenda,
porque pela frente não lhes era permitido pela brigada,
e pela UDR,. Assim eles só chegaram ao local algumas
horas antes do massacre. Eles haviam sido solicitados
para o atendimento espiritual e para ajudar a mediar
o impasse~ e assim o fizemos. .

O governo do Esiado tomou conhecimento do fato
e limitou-se a criticar os sem-terra e tentou achar um
bode cxpiatório acusando a igreja. Nada fez para evitar
o massacre, e teve-se a impressüo nítida de ter perdido
o controle da brigada militar.

Dom Jacó Hilgert, Bispo da Cruz Alta, chegou a
se prontificar para negociar, caso o Estado lhe desse
segurança e ordem oficial. mas 'nem uma nem outra
lhe foram dadas.

O juiz, pessoalmente no local (sede da fazenda), de
terminou o início da operação de guerra, que foi efetpa
da pela brigada militar sob os ãplausos da UDR. Sindi
cato Rural e a Farsu!.

O massacre se deu da seguinte maneira: inicialmente
dois aviões. de fazendeiros da região, sobrevoam o
acampamento, jogam muitas bombas de gás lacrimo
gênio e de efeito moral; depois o cerco policial, formado
por 1.500 homens, aproximou-se do mato onde estavam
os colonos, atirando com fuzis e metralhadoras. Foi
uma operação de aproximadamente duas horas.

Ainda quando eram jogadas as bombas pelos aviões,
e os colonos pediram trégua, acenando uma bandeira
branca,' e também verba1mente pelos alto-falantes do
acampamento, mas tudo isso foi ignorado, e o bombar
deio continuava. Foi assim que os colonos. movidos
pelo instinto de defesa, recorreram a algumas armas.

Depois de entregarem todas as poucas armas rudi
mentares. os colonos - homens. mulheres e crianças
- passaram a ser espancados e pisoteados. violenta
mentc pelos soldados.

Além dcsses maus tratos, foram-lhes tirados todos
os pertences":'" documentos. dinheiro, objetos de uso
pessoal, remédios, chapéus, calçados e roupas - assim
os colonos. Dentre os quais baleados e feridos. foram
carregados em caminhões até o Rincão do Ivaí. e outros
espalhados emJugares ermos distantes, dos quais alguns
chegaram ao acampamento do Rincão, somente dois
dias depois.

Alguns feridos foram medicados, após o churrasco
dos brigadeanos na sede da fa~enda.e levados aos hospi"
tais de Cruz Alta.

Os 22 presos, praticamente nus e algemados, foram
obrigados a deitar sobre formigueiros, além de serem
submetidos a outros tipos de tortura, chegando ao presí
dio de Sobradinho. somente um dia "depois.

Do lado dos colonos. o saldo final do massacre foi
de 400 colonos feridos, 20 hospitalizados. 22 presos
e todos intoxicados pelo gás. Da brigada militar saíram
feridos 5 soldados.

Em Porto Alegre, solidários com os companheiros,
140 colonos da Fazenda Anoni c assentados na grande
Porto Alegre, ocuparam a sede do extinto Mirad, os
quais, após a combinação de saírem pacificamente do
local, foram vio!eRtamente espan<;.ados pela Polícia Fe
deral e, desses, 7 foram presos.

Podemos caraceterizar aqui, sem outras considera
ções, a existência de uma violência generalizada no cam
po. Durante o ano de 1988. conforme o documento
anual da CPI - Conflitos no Campo no Brasil 
684.513 pessoas se ellvolveram em conflitos no campo
disputando uma área de 157.030.737 hectares. Desses
conflitos resultaram 102 trabalhadores assassinados.
Entre estes assassinados registro aqui' os nomes dos
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companheiros Francisco Domingos Ramos, Presidente
do STR, de Pancas - Espírito Santo; Sebastião Lan,
Presidente do STR de Cabo Frio, Rio de Janeiro; José
Dias de Matos, Secretário do STR de Itaobi, Minas
Gerais; Moisés Vitório dos Santos, Presidente do SRT
de Várzea Nova-Bahia; Hermínio Gonçalves, Secre"
tário do STR de Caçador, Santa Catarina; Genésio AI~

ves de Oliveira - Delegado Sindical do STR, De Buja-'
ru, Bahia; Ivair Higino, Delegado Sindical do STR de
Xapuri; Francisco ("Chico") Mendes, Presidente do
STR de Xapuri, Acre. Por que esse registro? É para
que a Nação saiba que a violência diária que massacra
os homens e mulheres do campo do Brasil não é uma
violência espontânea. É uma violência planejada, é uma
política de terror seletivo para exterminar as lideranças
que a classe trabalhadora oferece ao País na luta pela
justiça e pela democracia. Não é o caso de incluir as
mortes no Estado do Espírito Santo como resultado
do descaso do Governo?

Não podemos deixar de responsabilizar os atuais go
verna"íltes pelo agravamento dos problemas no meio
rural. O Governo da Nova República assumiu o com
promisso de desencandear um amploprocesso de refor
ma agrária no Brasil, como uma forma de promover
as transformações econômicas e socias requeridas pela
sociedade, mediante a desconcentração da estrutura
fundiária, na incorporação das terras ociosas ao sistema
produtivo e a extensão do direito de cidadania a milhões
de trabalhadores rurais excluídos dos benefícios do de
senvolvimentoe que sobrevivem em regimede pobreza
absoluta. Tal compromisso foi assumido soberanamente
no IV Congresso de Trabalhadores Rurais, realizado
em Brasília em maio de 1985. Para tanto, criou-se um
ministério da Reforma Agrária e aprovou-se um Plano
Nacional de Reforma Agrária. -

Em suas linh<!s gerais, o Plano Nacional de Reforma
Agrária, de acordo com a proposta original do Miradl
Incra, a despeito da timidez de suas metas de assenta
mento, apenas 1,4, milhões de famílias no péríodo de
quatro anos, atendia algumas das reivindicações dos
trabalhadores rurais, entre elas a desapropriação como
instrumento central para obtenç'ão de terras para o pro
cesso de Reforma Agrária, a participação dos trabalha
dores rurais em todas as. fases de reforma, a definição
de áreas prioritárias, a fixação de área máxima para
as propriedades rurais, reavaliação dos programas de
colonização e de' regularização fundiária, fiscalização
dos contratos de arrendamento e parceria, exclusão dos
latifúndios na concessão de benefícios e incentivos fis
cais, revisão das concessões e licitações de terras públi
cas, desativação das milícias privadas, desenvolvimento
de uma política agrícola em condições essenciais para:
o setor reformado, aprimoramento da cobrança do ITR
para evitar a evasão de tributos etc.

Sucumbindo-se à pressão dos latifundiários que reagi
ram imediatamente contra essas propostas, o plano da .
Reforma Agrária finalmente aprovada pelo atual Presi
dente da República deformou substancialmente a pro
posta original do Mirad/lncra, gerando a primeira crise
do governo, com a demissão do então Presidente do
Incra, Sr. José Gomes da Silva.

O PRNA, da Nova República, ao criar a figura do
latifúndio produtivo, verdadeiro contracenso jurídico
e econômico, ao não estabelecer as áreas regionais prio
ritárias para a reforma agrária e ao recuar na determi
nação de fixar área máxima para as propriedades rurais,
a revisão das concesSÕes e licitações de terras públicas
e ao limitar a participação dos trabalhadores rurais na
condução do processo, põe por terra a esperança de
milhões de brasileiros de verem iniciadas as transfor
mações econômicas e sociais prometidas pela Nova Re
pública. O episódio serviu ainda para comprovar a iden
tidade de interesses da Nova República com os latifun
diários e demais setores retrógrados da nossa sociedade,
contrariando o tom progressista que marcava os discur"
sos dos principais personagens políticos do atual regime.

A sociedade brasileira amargou outra derrota na luta'
pela Reforma Agrária, quando da elaboração da nova
Constituição do País. Com efeito, nenhum tema gerou
tanta disputa no Congresso Constituinte como o da Re
forma Agrária.

Diga-se logo e sem rodeios que a verdadeira batalha
parlamentar em que se transformou a discussão da Re
forma Agrária na Constituinte não foi nada democrá
tica. Brasília foi tomada de assalto por senhores de
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terras que não economizaram recursos no poderoso lob
by anti-reforma ágraria. Manobras regimetais, subor
nos, fraudes, tráfico de influência, pressão moral e até
mesmo o uso da força física, na ocupação dos espaços
do Congresso, foram as armas preferidas pelos latifún
diários é'se"us representantes políticos, para 'fàzerem
prevalecer na marra.o sacrossanto direito de proprie
dade.

A união de todos os setores da burguesia contra a
reforma agrária ficou bastante clara, não só no corpo-a
corpo junto aos Constituintes, nos conedores e gabine
tes do Congresso, más lá fora, nos editoriais de jornais,
do leilão da UDR, nos asssassinatos de lideranças rurais
e na censura dos meios de comunicação de massas ,
como aquele repugnante episódio em que o Sr. Roberto
Marinho censurou o seriado "Pagador de Promessas"
, cujos cortes, por ele impostos, mutilaram completa
mente a obra que foi ao ar pela Rede Globo de Televi
são, à época das votações no .segundo turno da Cons
tituinte.

A maioria dos Constituintes, irmanada com o l"atifún
dio, sucumbiu a essa pressões, preferindo ficar ao lado
da UDR e com ela comemorar a vitória de uma minoria
de latifundiários, contra os interesses da sociedade bra
sileira.

Convém recordar que o foi o PMDB, partido majori
tário na Constituinte, mais que qualquer outro partido
da burguesia dentro do Congresso Constituinte, o gran
de responsável pela vitória do latifúndio. Na última
votação do texto, pelo menos noventa Parlamentares.
desse partido votaram com a UDR, excluindo da desa"
propriação a chamada propriedade produtiva. Outros
63 se ausentaram do Plenário ou não compar~.céram
para votar. Em todas as votações importantes, perto
de uma centena de peemedebistas .votaram, sob a lide

'rança de Ronaldo Caiado e não de Mário Covas.

Dizer que o novo texto constitucional constitui úm:
retrocesso no trato da questão agrária é muito pouco,.
para não dizer uma meia verdade. O que precisa ser
dito, com todas as letras, é que o novo texto constitu
cional não contempla nenhuma das principais propos
tas, trazidas à Constituinte pelas organizações de traba
lhadores rurais e de apoio à reforma agrária. Propostas
essas que foram consideradas essenciais, para formar
o arcabonço jurídico necessário à viabilização do pro
cesso de reform~ agrária. Dentre elas, vale lembrar:

1) a emissão automática na posse das áreas desapro
priadas;

2) a limitação do tamal)ho das propriedades;
3) a subordinação integral da propriedade ao cumpri-

mento da função social; .'
. 4) a indenização das áreas desapropriadas em títulos
da dívida agrária.

Essas· propostas ou foram negadas, como a limitação
do tamanho das propriedades, ou foram descaracte
rizadas. Assim, para a emissão de posse, a.lei deverá'
criar um controvertido rito sumário. A· subordinação
da propriedade à função social, foi também remetida
para a lei' que criará condições especiais para o seu

. cumprimento. As indenizações deverão ser prévias e
pelo justo preço. Finalmente, excluir-se de desapro
priação a chamada propriedade produtiva.

Essa forma, a nova Constituição criou, a nosso ver,
novos obstáculos jurídicos à realização da reforma agrá
ria em nosso País por que: mantém o direito de proprie-.
dade acima de qualquer direito, inclusive o direito à
vida; continuarão a existir entraves judiciais à emissão
de posse; permitirá a continuidade do processo de con
centração fundiária e a exploração inadequada da terra
ou sna ociosidade; torna inviável, do pOlfto de vista
econômico e- financeiro, a reforma agrária, devido ao
encarecimento das desapropriações.

O novo texto cQnstitucional, na verdade, jogou uma
pá de cal sobre as promessas da Nova República de
realizar a reforma agrária. Acabou de vez com o Plano
Nacional de Reforma Agrária, transformanôo-o num
excelente negócio para os latifúndiários. Aliás, sobre
esse assunto, o Partido dos Trabalhadores, cuja bancada
agora integro, já teve oportunidade de denunciar, no
Plenário da própria Constuinte, como O Mirad, nas
mãos Sr. Jáder B3rbalho, foi transformadonuin verda- .
deiro 'pregão de compra e venda de terras.
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Entretanto, de nossa participação na Constituinte,
apesar da derrota e da revolta diante do que ocorreu
aqui em Brasília, no capítulo da reforma agrária, nós
, trabalhadores rurais, tii:amos lições valiosas, que certa
mente farão avançar nossas lutas nos dias vindouros.
Participamos ativa e iritensamente do processo consti
tuinte. Mesmo·sabendo que a correlação de forças era
completamente desfavorável à reforma agrária, pensa
mos que nenhum segmento da sociedade brasileira se
mobilizou tanto como os trabalhadores rurais, num am
plo e democrático exercício 'de participação exercício
de participação popular. Isto desde o início do. processo
constituinte, na fase de apresentação das emendas po
pulares. A emenda popular da reforma agrária, patroci
nada pelas principais entidades com atuação no campo
(CPT, MTS, CUT; Contag e outras) colheu mais de
um milhão e duzentas mil assinaturas. Nenhuma outra
emenda obteve tantos apoiadores.

Durante todo o processo constituinte, inúmeras ro
marias pela terra foram realizadas no País, mobilizando
dezenas de milhares de trabalhadores rurais. Caravanas
de trabalhadores, organizadas por suas entidades repre
sentativas, se dirigiram a Brasília, nas várias fases de
elaboração da nova Carta Constitucionál. Nos cantos,
nas liturgias, nos desafios dos cantadores do Nordeste,
o homem do campo deu clara demonstração de capaci
dade de orgarúzação, de luta e de participação política.

Nos acampamentos, nas ocupações de terra, nas ma
nifeStações públicas, os trabalhadores rurais mostraram
e Vêm mostrando às autoridades a justeza de sua luta.
Expulsos da .terra, perseguidos pela mão armada do
latifúndió, sem escola, sem hospitais, sem estradas, sem
qualquer assistência do poder público, os trabalhadores
rurais revelando à sociedade brasileira seu inconfor
mismo, diante das bumilbantes condições de vida a que
está submetida um terço da população brasileira.

As falsas promessas da Nova República e a própria
Constituinte serviu para mostrar-nos a verdadeira natu
reza e o poderiõ do latifúndio. Hoje, mais do que no
início dessa trajetória, sabemos que os defensores do
latifúndio não são apenas as poderosas oligarquias ru
rais, donas de vastas extensões de terra, base de seu
domínio econômico, político e social. Não, sabemos
que a situação no campo mudou, tornou-se mais com
plexa. Sabemos que latifundiários, hoje são também
a Volkswagem, a Encol, a Andrade Gutierrez, o Bame
rindus, o Bradesco, a Atlântica Boa Vista, a Hidro
'service, o Slaviero, o Frigorífico Atlas e tantas outras
empresas, nacionais e estrangeiras, detentoras de mi
lhõres de hectares de terra no País, principalmente na
Amazônia.

Únicos beneficiários da política de modernização con
servadora: posta em prática pela ditadura militar, atra
vés do Estatuto da Terra e da forte disíribuição de
recursos públicos, via incentivos e financiamentos subsi
diados, esses vários setores do capital uniformizaram
seus interesses no campo, fundindo-se com os latifún
dios tradicionais. Sabemos que foi sua poderosa aliança, .
dentro' e fora da Constituinte, que impediu a vitória
da reforma agrária.

Aprofundamos nossa consciência e nossas convicções
de que a luta pela terra, para se transformar em reforma
agrária, deverá ser cada vez mais uma amplo movimento
de massas, unindo o trabalhador da terra e o homem
da cidade.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.

o SR. FERES NADER (PTB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ficamos perplexos diante da notícia veiculada pela gran
de imprensa, onde se revela que as estimativas oficiais,
ainda conservadoras, indicam 300 mil casos de infecções
hospitalares por ano no Brasil, disto resultando 40 mil
mortes. . . _

Profissionais da area médica, com os quais conver
samos, acreditam que o quadro real seja bem mais drás
tico, embora admitam que venha-se atenuando lenta
mente, graças aos esforços de comissões intra-hospi
talares. Mas não deixaram de reconhecer que até mes
mo os cuidados básicos não são observados em muitas
instituições.

Sabe-se que o assunto tem merecido, apesar do qua- .
dro sombrió, apenas noções rudimentares, sem o acom- .
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panhamento de técnicos e normas específicas. Acredi
ta-se que o principal centro irradiador dessa irregula
ridade está exatamente no fato de a matéria não constar
do currículo das escolas médicas. Ademais, tem-se co
nhecimento de que uma parcela significativa dos admi
nistradores hospitalares resiste a investir na qualidade
do material, na desinfecção e no processamento, na
educação do pessoal e na contratação de profissionais
especializados, em que pese os custos serem insigni
ficantes.

Junte-se a tudo isso a falta de informações específicas
e a dificuldade para alterar rotinas estabelecidas, que
robustecem os principais obstáculos à redução das infec
ções hospitalares.

O nível de ocorrência desse problema varia segundo
diversos fatores, conforme análises desenvolvidas, que
vão desde o perfil da clientela atendida até o tipo de
tratamento. Uma população alvo carente, com proble
mas de nutrição e doenças prévias, apresenta maior
risco, assim como pacientes operados.

O nível da infecção também costuma variar nos diver
sos setores que compõem o hospital. Segundo estatística
elaborada por n6s junto à direção de um nosocômio
desse imenso Brasil, o maior índice de infecções foi
constatado na Unidade de Tratamerlto Intensivo, com
20% dos pacientes, e o menor foi registrado nos ambula
tórios, com 3%.

'Diante deste quadro, Sr. Presidente, chega-se à con
clu~~o de que .as autoridades da área da saúde prccisam
dispensar maior atenção ao problema.

Permitimo-nos sugerir que doravente as técnicas dc
combate à infecção hospitalar sejam incluídas no currí
culo das escolas médicas do País e que se crie uma
comissão permanente junto ao Ministério da Saúde com
atribuição específica de fiscalizar. e adequar todos os
nosocômios às normas que evitem que essa irregula
ridade continue a ceifar preciosas vidas humanas.

Muito obrigado.

O SR. CESAR MAIA (PDT - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, possivelmente a maior das crises que enfrentamos
é a das idéias. Da década de 30 para cá,. a de 80 é
a úmca para a qual não há um projeto nítido dc descn
volvimento, seja da parte daqueles que chegaram ao
Governo, seja dos que estão na oposição. Recente
mente algumas iniciativas vêm sendo tornadas, mas ain
da se encontram na fase de gestação. O tema entra
no debate eleitoral ainda timidamente ou através dos
lugares comuns aplicáveis em outras épocas. As saídas
quase se confundem com a vontade de crescer e, claro,
com justiça social. De novo, existe muito pouco.

A costura de uma visão de desenvolvimento para
a década de 90 talvez deva começar pelo cnfrentamento
de fCrtos temas e de alguns nós.

E inevitável tocar e rediscutir a questão nacional.
O nacionalismo dos anos 50 correspondia à etapa de
substituição de importações, que alocava papel mudan
cista para a chamada burguesia nacional. Tal papel já
era questionado pelas esquerdas latino-americanas na
metade dos anos 60. Nacional deixava de ser o interesse
do capital em face dc razões de origem teritorial e passa
va a ser os interesses social, público e estratégico. Em
bora o desdobramento deste racioncínio levasse as es
querdas para o caminho do confronto, o fato é que
durante quase duas décadas a visão dos anos 50 foi
abandonada. Curiosamente, aquela visão ressurgiu
principalmente a partir da Constituinte e como num
suspiro nostálgico, voltou a encantar cert~s setores da
esquerda. Na verdade, esta discussão volta travestida.
Fantasiados de nacionalistas, interesses c~rtoriais os
mais diversos voltam à cena, não milis legitimados pela
ditudura, mas por uma esquerda atrasada. Este terá
que ser inevitavelmente um tema do debate..

Um segundo tema a ser enfrentado é a questão do
Estado. Rigorosamente o Estado brasileiro nunca foi
coisa pública. Esteve sempre apropriado diretamente
por poderosos interesses cartoriais. A intermediação
política, característica dos regimes democráticos foi
substituída pela privatização da coisa pública.

O fascínio autoritário e elitista. em todo o arco da
geometria política, preferia enxergar apenas o acele
rador de um Estado forte puxando uma sociedade civil
fraca. Os setores atrasados da esquerda devem entender
que progressistas é desatrelar o Estado desta apropria-
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ção direta e democratizá-lo. Expor o grande empre
sariado ao risco, ao mercado e à concorrência é uma
reforma democrática de características liberais e não
uma reforma liberal de características conservadoras.
Este terá que ser outro tema do debate.

Um terceiro tema poderíamo& chamar de questão
demográfica. Não se trata aqui de abordar problemas
de natalidade, mas sim da redistribuição das atividades
econômicas pelo território nocional. Os países desen
volvidos há pelo menos quatro décadas, que iniciaram
o processo de obstrução do crescimento econômico atra
vés de áreas urbanas aglomeradas e a desconcentração
econômica têm importantes reflexos sociais. Nos polos
urbanos de menor porte, o mesmo salário nominal pro
duz um salário real maior. Os gastos com transporte
servem como exemplo. A qualidade de vida se amplia,
seja via tempo disponível entre trabalho e residência,
seja via desaglomeração. A redistribuição ou descon
centração econômica deveria ser um elemento central
de política industrial, enquanto instrumento orientador
de decisão de alocação, inevitavelmente combinado
com as políticas urbana e agrária.

Outro tema necessário é o que poderíamos chamar
abrangentemente de questão da gestão. Englobaríamos
aqui o problema da eficiência do setor público, o que
pll,Ssaria pela construção de uma administraçãp pública
profissional; o problema da eficiência do setor privado,
que precisaria ser exposta a concorrência; a participação
e o controle sociais; formas intermediárias de proprie
dade e a democratização do capital. São problemas que
precisam ser enfrentados na busca de domocracia, pro·
dutividade e motivação.

Um quinto tema se refere à questão científica e tecno
lógica. Vários n6s precisam ser desatados aqui. Um
deles aponta para um grande proceso de autocrítica
das universidades públicas. Outro, para a ação impulsio
nadora do Estado nesta esfera estratégica, seja via alo
cação eficiente de recursos crescentes, scja desobstruin
do decisões pri~adas que convirjam nesse senlido. A
exposição à concorrência, por seu turno, ensinará ao
setor privado o caminho da tecnologia como fator de
sobrevivência.

Um último tema terá que enfrentar a questão energí
tica. Não s6 é fundamental definir prioridades como
alocar recurso·s. Uma questão que terá que ser abordada
dentro desta é a relativa à exportação de energia elétri
ca. Nos últimos 10 anos a quantidade de KWh contida
em 1.000 dólares de produtos inpustriais exportados
quase dobrou. Setqres como ferros-liga, alumínio side
rurgia e soda-cloro ganharam grande dinamismo comó
exportadores de eenergia elétrica. Pouco mais de 300
pontos de carga são responsáveis por mais de 40% do
consUmO industrial de eenergia elétrica, concentrados
naqueles setores, que por seu turno exportam em torno
dc 50% do que produzem. Este é um exemplo de deci
sã0 que precisa ser analizado, vis-a-vis o escassez de
oferta e recursos.

As eleições devem fazer aflorar as exigências da socie
liade por indentificar caminhos. Os candidatos ná., po
dem frustrá-las, p6rque estarão.frustrando estas e outras
gerações.

O SR. IVO LECH (PMDB - RS. Pronuncia o seguin
te .discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
abisma-me o procedimento da União eom o Rio Grande
do Sul.

Meu EstadO'é, presentemente, um enjeitado da Fede
ração.

Para qualquer setor estadual que olharmos, vemos
crise.

A crise agrícola é evidente.
Salta ao olhos a crise do setor secundário da nossa

economia.
Nem o segmento dedicado aos serviços escapa, apesar

de crescer c enriquecer em todo o País, mercé do prote
cionismo nada ético e, menos ainda, moral que sustenta
a fortuna de uns poucos em desfavor de quase todos.

O colapso energético é ameaça séria, diante de obras
da Eletrosul paralisadas com a justificativa. que nada
justi.fica, do "bicho-papão" do déficit público.

O crédito agrícloa é uma mentira. O seguro agrário
não existe. A reforma agníria, que dará aos nossos
campos condições de produzir mais e melhor, é uma
encenação demagógica, condenando o meio rural à es
tagnação.
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Não é só, porém. Há' a erosão. Há a desertificação.
Há {) permanente forcejamento da introdução e cres
cente utilização dos defensivos, que ao contrário deste
nome habitual, imposto comercialmente, atacam as pes
soas 'e a terra e não poucas mortes já determinou sob
as vistas grossas das autoridades sanitárias.

Até parece que o Rio Grande do Sul não tem história.
Nem tradição.

Temos sobrevivido, numa luta sem quartel e sem
tréguas, trabalhando firme e forte, mas com resultantes
nada apreciáveis, na conseqüência 16gica do inconce
bível abandono. Extrapolando os limites nada razoáveis
dessa disposição ao esquecimento da gente gaúcha, aqui
e ali é possível localizar sinais de mais além. Consu
mam-se atentados aos nossos direitos, perseguições iló
gicas, burras, impatri6ticas, que atentam contra nossos
destinos mais agridem e comprometem os destinos bra
sileiros, no todo social assim compreendido.

Houve agricultores em greve de fome, desacreditan
do, visando forçar o Governo a agir responsavelmente
na quc.stão agrária.

·A implantação das plantas de cumeno-fcnol-acetona
e MVCfPVC no Pólo Petroquímico gaúcho foi conse·
qüência, de uma luta, quase um calvário foi o caminho
para a consolidação do UI Pólo Petroquímico.

Nossa Universidade Federal"está sem verba para cus
teio de cursos, laboratórios, pesquisas, para tudo, en
fim, que resulta na própria função civilizadora da Uni
versidade.

É toda uma disposição anti-Rio Grande, manifestada
diante do complexo das nossas dificuldades. Tanto
quanto o Maranhão, somos Brasil.

O Governo não pode - ou pelo menos não deveria
- agir com essa tão descarada quanto perniciosa parcia
lidade, fazendo da solução de cada caso coisa sua, parti
cular e só consultando os interesses dissolventes das
suas emoções regionais.

Os gaúchos querem os problemas do Nordeste anali
sados e resolvidos com prioridade, a eles atribuindo-se
mesmo um peso bem maior de atenção e dedicação
da máquina governamental.

Nós. gaúchos, somos solidários com a gente nordes
tina e sempre dispostos a nos colocar à frente da justa
solidariedade nacional, para vencer os sofrimentos que
a atormenta.

Não podemos admitir, porém, que para resolver-se
é que, assim procedendo, resolve - a problemática
do Nordeste deva esse Governo transformar o Rio
Grande do Sul no Nordeste do logo mais.

Para nós, gaúchos, o governo repetç um tempo da
História Universal que não dignifica a humanidade. Só
que, em lugar de nos dizer "Depois de mim, o dilúvio",
diz, com sua incompreensível perseguição ao Rio Gran
de: "Depois de mim, o Nordeste".

Temos nos esforçado, como sempre fizemos, para
colocar-nos à altura deste Brasil, que temos, orgulhosa
mente, como Pátria.

Por ele já lutamos e morremos, na defesa indormida
de suas fronteiras e trabalhamos incansavelmente para
realizar nele um desenvolvimento substantivo, capaz
de resultar em proveito direto e real de todos os brasi
leiros, sejam do Norte, do Nordeste, do Centro ou
do Sul.

Protesto contra a condenação que se impõe ao Rio
Grande do Sul, à margem dos interesses globais. éticos
e morais do Brasil fraterno, uno e indivisível.

Ainda é tempo de o Governo assumir a grandeza
física e moral- a História - deste Brasil justo, humano
e cristão.

A perseguição que nos vota, se nos atinge, atinge
o Brasil no seu todo.

O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
preceitua o § 2°·do art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho que se considera de licença não remune·
rada o tempo em que o empregado se ausentar do servi
ço no desempenho de cargo de administração sindical
ou de representação profissional, inclusive junto a órgão
de deliberação coletiva.

É preciso ressaltar, todavia, que a circunstância legal
de o trabalhador ser considerado em licença não remu
nerada provoca enornles transtornos, especialmente
quando o sindicato a que esteja vinculado congregue
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,ClItegoria humilde e sequer' teOha CondiçÕes financeiras
de remunerar seus dirigentes. '

A esse respeito, várias categorias de empregados vêm
reivindicando alteração no,texto do referido dispositivo
da legislação trabalhista, no sentido de que o período
em tela seja considerado como licença remunerada.

A medida af,jgura~se-nos de justiça e colaborará para
, que as entidades sindicais, espeêÍalmente as mais mo
destas, sejam fortalecidas.

Por essa razãg, elaboramos proposição encampando
a reivindicação, para a qual solicitamos, desta tribuna,
o inestimável 'apoio de nossos dignos Pares,

o SR. (TERALDO ALCKMIN FILHO (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidénte, Sr"
e Srs. Deputados, comemora-se, em l' de julho, o Dia
Internacional do Cooperativismo, que tem, nos últimos
anos, obtido, no Brasil, maior" atenção dos sétores eco
nômicos, principalmente dos agricultores, que aprende
ram, curtindo a soalheira, calejando as mãos e realimen
tando as esperanÇas fenecidas, que a solidariedade hu
mana tem uma eficaz tradução econômica; em benefício
dos que se unem e da pr6pria comunidade.

Originário nos centros urbanos, no último quartel
do século passada, o cooperativismo brasileira s6 teve
impulsoque o levasse ao setor rural a partir da década

,de 30, assumindo o ruralismo a importância econômica
que lhe cabe numa nação em vias de desenvolvimento.

Enquanto o cooperativismo de produção torna possí
vel a aquisição vantajosa dos insumos agrícolas, o de
consumo atende, simultaneamente, aos meios rural e
urbano, havendo hoje cooperativas de crédito, de trans

,porie, de educação, de saúde e de garimpeiros.
A nova Constituição foi o documento institucional

que mais contemplou as atividades cooperativas, regis
trando sua presença em sete dispositivos, entre os quais
o que concede autonomia da coópe;rativa perante o Es
tado e o que permite ao sistema criar instituição finan- '
ceira pr6pria, em moldes bancários.

'EsSes dispositivos emprestaram maior entusiasmo ao
pressuposto da autogestão, instrumentando o desenvol
vimento da atividade pooperativa, que tende a assumir
independência quanto ao crédito, liberta dos favores
governamentais.

Basta que não se produzam retrocessos; que se am
pliem as atuais isenções, para que o cooperativismo
se transforme em disciplina ,obrigat6ri'a nos cursos do
primeiro e segundo ciclos,

Entregamos à Comissão de Agriêultura e Polftica Ru
ral, recentemente, um anteprajeto da nova Lei Coope
rativista, postulada no X Congresso Brasileiro de,Coo
perativismo, e esperamos que conquiste urgência no
pr6ximo semestre.

Assim, homenagearemos pei'manentemente, o ,coo
perativismo.

Era o que tínhamos a dizer" Sr. Presidente, Srs. Depu
tados.

O SR. BENITO GAMA (FFL - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SI" e Srs, Deputa
dos, o Jornal de Brasília no último dia 28 publica matéria
onde o presidente da Autolatina, Sr. Wolfgang Sauer,
faz críticas à economia e ataca o Governo e o Congresso.

Diz o Sr. Sauer: "A economia brasileira está sendo
empurr~da para um salto no escuro porque o Governo,
m~smo I~olado, J.lão abre mão dos poderes que lhe per
1Dltem dIstorcer Impunemente as leis de mercado".

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tomou-se prá
tica condenável no Brasil utilizar-se de um discurso e
praticar coisa diferente. É o caso do Presidente da Auto
latina. Quem mais distorceu as leis de mercado neste
País do que as montadoras de autom6veis? A Volks
wagen, a Ford, a General Motors, a Mercedes Benz
e outras fábricas de autom6veis, têm reserva de mer
cado n!J Brasil há mais de 30 anos. No início, poder-se-ia ,
admitir que era necessário desenvolver tecnologia pr6
pria, mas nem isso se conseguiu no Brasil. Usamos
tecnologja-na fabricação dos veículos nacionais, as mes~
mas utihzadas nos países desenvolvidos, que possuem
suas matrizes e ainda nos mandam equipamentos ultra-
passados. .

O nosso autom6vel - o utilizado no, Brasil, não o
que é exportado - é dos piores do mUn'do em termos
~ qualidade. Para exportar um veículo bràsileira, são
necessárias modificações profundas em .centenas de
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itens: 'Ora, é,Dilillo fácil ériticar'o CIP, porque não
libera preços do oligop6lio de autom6veis. Por que o
Sr. Wolfgang Sauer não critica também o cart6rio das
montadoras, que impede a entradáde veíc~lcis estran~'
geiros no Brasil de melhor, qualidade e por menores
preços? Liberem-se, portanto, os preços internos e re
duza-se também o imposto de importação e as limita:.
ções de importar carros, para que, aí, sim, as leis de
mercado funcionem bem, e o Governo, em vez de prote
ger as empresas, proteja o cidadão consumidor. É muito
fácil criticar o CIPno discurso e manter uma prática
diferente. As montadorasc;ie autom6veis, SI. Pn,siden
te; Sr" e Srs. Deputados, estão concedendo deseonto
no preço CIP para determinadas regiões do País. Ora,
se o CIP controla, como as fábricas repuzem os preços
"cipados"? AIgt!ma coisa está errada: ou' o CIP, ou
os preços.

Em sua entrevista, diz ainda o Presidente da Auto
latina que "um d9S mais dramáticos aspectos desse con
trole é o fato de 'arbitrar a rentabilidade do setor priva
do, como se este fosse incapaz de trabalhar sem essa
tutela". Se não querem que sejam arbitradas suas mar
gens, que deixem funcionar o livre comércio, inclusive
a nível internacional. Se não os pradutos, ao menos
que liberem os investimentos japoneses na pradução
de veículos. Não dá para liberar· preços internos sem
liberar a concorrência internacional. A lei de mercado
éa mesma no Brasil e fora dele.. Não se pode exigir
a lei de mercado internamente e' não aceitar a regra
de concorrência internacional.

Com relação às críticas ao Congresso Nacional, existe
também um equívoco do Presidente da Autolatina.
Existe, sim, e não podemos negar, um grupo que faz
demagogia e s6 pensa na próxima eleição. Mas há tam- .
bém aqueles que trabalham muito pensando no País
e na prqxima geração. A preocupação com o País não
é monop6lio dos empre~ários. Ao contrário, há alguns
empresários, como alguns políticos, que s1tensam ira
próxima e.leiçáo e no pr6ximo balanço. Po anto, não'
fica bem para empresários que s6 atinam a o lucro
rápido e inflacionário queixar-se de políticos pragmá
ticos. O erro existe e está em todos os setores da vida
nacional.

Essas considerações gostaria de fazer hoje ao Plenário
desta Câmara dos Deputados.

Muito obri_gado.

O SR. CHAGAS NETO (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SI" e Srs. Depu
tados, venho, desta tribuna, fazer uma séria denúncia
ao evidente boicote à borracha nacional, que considero
um verdadeiro desrespeito ao País.

O Deputado Moisés Benesby obteve uma audiência
com o Sr. Presidente da República, oportunidade em
que levou a sua preocupação quanto aos problemas

. relacionados à comercialização da borracha brasileira.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, passo a ler o docu

mento que naquela oportnnidade foi entregue pelo De
putado Moisés Benesby ao Presidente da República:

"O Ibama - Instituto Brasileiro de Meio-Am
biente e Recursos Naturais Renováveis - recente
m~nte criado e aprovado pelo Congresso Nacional,
baIXOU uma portaria de n' 341, de 9-6-89, determi
nando um reajuste de 92% nos preços da borracha'
nacional. O Ibama está tentando recnperar a credi- .
bilidade concernente à política de preços e financia
mento para o custeio e outros planos de maior
grandeza para o setor da borracha in natura.

Os aumentos, até então, eram concedidos pelo
CIP, que de boa fé era enganado pela ANIP 
Associação Nacional das Indústrias de Pneus, e
pelos delUais fabricantes de artefatos de borracha.
A matéria-prima estrangeira representa atualmen
te 74% do consuino das indústrias de borracha.
O seu preço é regulado pela taxa de organização
e regulamentação dO'mercado de borracha
TORMB, e é calculado de 120 a 140 dias antes
de o produto chegar aos portos' brasileiros. Isso
acarreta umà defasagem enorme entre.os preços
da borracha 'nacional e a estrangeira, fazendo uma
sangria nos cofres públicos e diminuindo a arreca
dação do Governo Federal.

O Sr. José Cezário Menezes de Barros, que se
diz Presidénte da Associação dos Usineiros'de Bor
racha do Brasil - Usinbor, conforme a declaração
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de ,seu Secretário Executivo, em matéria do jornal
Gazeta Mercantil do' dia 21 de junho, achou que'
o aumento concedido para a borracha nacional era
mnito grande. Ora, esse .seiibor trabalha à favor
das empres.as do Sul do País, quer nacionais, quer
multinacionais, e é de sel\ interesse favorecer os
poderosos, ainda que isso venha a impedir a melho
ria da rentabilidade do setor primário.

E por ser funcionário do Governo Federal, traba
lhando ainda no Ministério da Previdência Social;.
não pode ele legalmente exercer o cargo de presi
dente de uma associação de iriteresses privados.

É lamentllvel, imoral e impatri6tico o comporta
·mento dessa pseudo-associação porque, no mo-'
mento em que não conhece a realidade da comer
cialização da borracha, prejudica o meio ambiente,
os usineiros, os seringuei:r:0s e os seringalistas."

Era o que tinha a dizer.

O SR.MEN'nÉsRiBEIRO (PMDB - RS. 'Pronu~a
o seguinte discur~o.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamen
tares, o Presidente Sarney, segundo se ,alárdeia, está
disposto a fazer qualquer sacrifício parâ levar a bom
termo a transição..

Não é preciso. Bastará cumprir sua obrigação. Obé
decendo à C~a, o Executivo presidirá, normalmente,
as 'eleições. E assim em qualquer país civilizado onde
as leis são respeitadas..Não somos civilizados? As leis
são inúteis por aqui?

Faço justiça. Reconheço verdadeira a última decla
ração do ,Presidente. A queda de braço "entre Con
gresso e Executivo cria situação de ingovernabilidade".
Também acho. Poré"! encontro, mais uma vez, na ilus
tre figura, tristíssima falta' de mem6ria. Ele e a fran
queza dos faltosos impenitentes, cuja presença foi deci
siva em quatro ou cinco sessões, foram a base do cons
trangimento.

A Assembléia Nacional Constituinte trabalhou no
rumo do parlamentarismo. A Lei Maior foi dil:ecionada
para fIXar o Sistema de Gabinete. Na um décima hora,
não antes, a pressão já aludida forçou a guinada. 'Hoje,
vivemos as conseqüências da situação híbrida. Temos
um presidencialismo sem força e um Congresso com
poderes ou instrumentos para fazer valer suas decisões.
, Sarney não exagera quando resume o contexto: "O
Executivo gasta seu tempo assinando medidas provi
s6rias e o parlamento exaure suas forças votando con
tra".

Quem está na raiz do absurdo? Quem, para não per
der posição, forçou o presidencialismo? Quem usou
de todos os ardis, criando o primeiro choque? Quem
não titubeou em .colocar na vitrine métodos escusos,
trombetear a vuhlerabilidade de certos legisladores e,
como é rotina, ameaçar com golpe de Estado? Ele,
Sarney. E seus ministros.. -Eles e as forças demasia
damente conhecidas, sempre manipuladas em ocasiões
iguais.

Não tiro, em nenhuma hip6tese;a culpa do Congresso
Nacional. Enquanto Assembléia, deveria ter pagado
para ver. Melhor, mil vezes melhor, enfrentar as céle
br~s "forças ocultas" que, de ocultas não tem nada,
e acabar de vez com esse jogo de. esconde-esconde,
respeitando e fazendo-se respeitar, do que admitir a
conversa sem sentido como centro de qualquer epis6dio
sucess6rio. .

Repito: ninguém, muito menos o Presidente, precisa
fazer sacrifício para assegurara transição. Basta cumprir
a lei.

Aliás, seria esmola demasiada em casa de pobre pen
sar Sarney abrindo mão do poder!

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
assusta-me terrivelmente ouvir brincadeiras do tipo "eu
sou você. amanhã" em 'relação à situação da nossa irmã
Argentina e do medo, melhor, do pavor que motivada
mente estão sentindo os brasileiros de chegar ao mesmo
estado de dificuldades econômicas e principalmente fi
nanceiras. . .
. Motivadamente, diríamos, porque as mesmas causas
costumam levar aos mesmos efeitos - as causas seriam,
em nossa experiênciarecenie, a insistência do Governo
em agir sobre o único lado da economia que não se
deixa domar - o mercado. Seriam também similares



6412 Sábado 1·

providências de regulamentação cada vez maior do sis
tema econômico que se retrai e inibe na sua função
principal - a produção - cada vez que um elemento
estranho interfere no seu ritmo, emparedando-o, aí,
sim, nos glóbulos brancos da sua reação.

A atitude governamental está bem parecida à de um
doente que se tenta medicar irresponsavelmente, sem
um estudo adequado do quadro diagnosticado. Conge
lamento, indexação; novo congelamento, nova indexa
ção; regras novas, impostos, taxas, contribuições. Céus,
parece um tratamento com purgantes, sanguesuga, tor
niquete e sangria. Nenhum antibiótico sensato sobre
a infecção corrupta, nenhum complexo vitamínico para
a empresa perplexa e desanimada, nenhum vitalizador
para o trabalhador exangue.

Mais ainda, não temos visto no discurso do Governo
um tratamento como aqueles que tínhamos até demais
no tempo em que o Brasil tinha montado um sofisticado
aparelho planejador (sá que de curto prazo e curta
visão humanística.) Não se fala nas causas dessa atemo
ri.zante inflação e no conjunto de medidas para corri
gi-Ias (as causas), que certamente não são um ataque
às regras naturais do mercado (congelamentos), nem
sangrias ao enfraquecido empresariado (tm«1s, tributos,
regras. burocracia), nem inibidores do sistema linfático
trabalhador (arrocho salarial e novas contribuições pre
videnciárias. )

E as causas? Que se tem feito para modificar o quadro
9ue nos tem levado a esta situação? E para nos dar,
igualmente. melhores condições para negociar as causas
exógenas sobre as quais temos menos capacidade de
impacto - as relativas a dívida?

Nesta altura dos acontecimentos (e das perspectivas
sombnas de hipcrinflação) não cabe mais fazer críticas
à causa da dívida, mas sim arrumar a casa para poder
mostrar ao credor que merecemos crédito c até eventual
tolerância que se costuma dar aos devedores íntegros
que sofrem acidentes de percurso.

E o que será arrumar a casa para uma Nação? Em
nossa opinião, tratar-se-ia de elevar.() nível de produti
vidade do serviço público e, por via de políticas pró
prias, o nível de produtividade da empresa brasileira.
Seria, mais que tudo, evitar os desperdícios e o método
"vaivém 1

' de construção, administração, planejamento
c trabalho. Elevar o estado de satlde e sanidade popu
lares, em vez da base monetária, elevará muito -muito
mesmo - nosso grau de educação - educação prática
e educação humanística - técnicas de planejamento,
de produção, de educação propriamente dita e de gover
no, que se faz aqui com um empirismo abaixo da crítica,
entrando em todos os campos da atividade humana com
total desprezo pelas leis naturais do comportamento.

Cabe dizer ao Governo que os homens são hedonistas
por excelência, os empresários buscam naturalmente
o lucro, como o Governo busca o poder. E poder só
se obtém pelo sucesso das políticas, porque pela força
das armas ele dura pouco.

Essa é a ordem natural das coisas, e prendê-las uma
hora para soltá-las em seguida, experimentalmente, é
~uscar apenas o descrédito, é soltá-Ias com descrédito.
E apenas desgoverno.

O SR. EDIVALDO MOTTA (PMDB - PB, Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, verificamos com tristeza a deterioração do
ensino brasileiro, em vários segmentos, por conta de
uma série interminável de greves que vêm eclodindo
em todos os níveis escolares do País.

Nas escolas de ti e 29 graus, a administração pública
nos estados vem enfrentando séria crise, que se reflete
sobre as crianças, que há mais de 50 dias se encontram
afastadas das aulas.

Nas universidades, as paralisações já puseram em
perigo o atual semestre, fato que levará os universitários
a repetirem o período, em prejuízo daqueles alunos
que estão concluindo seus cursos.

Diante de um quadro tão desolador para um País
de dimensões continentais. que depende exclusivamen
te da educação de seu povo para se tornar uma grande
Naç:lo, e que possui uma população jovem superior
a 70 milhões de pessoas, não nos resta apenas lamentar.
Cahe-nos uma tomada dc posição solidária em favor
de uma solução para a crise. que se mostra de propor
ções imprevisíveis.

Nem tudo, porém. são dificuldades na área do ensino
púhlico c privado, Existem algumas ilhas de tranqüi-
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!idade, eficiência e competência, no encaminhamento
desta questão tão delicada, o ensino em nosso País.

Falo da CNEC - Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade, entidade que há 47 anos presta serviços
à juventude brasileira, seguindo a idéia de Miguel Couto
de que "no Brasil só há um problema nacional: a educa
ção do povo" .

A -Campanba Nacional de Escolas da Comunidade
teve origem na cidade de Recife, em 29 -de julho de
1943, inicialmente denominada Campanha do Ginasia
no Pobre. A idéia inspirou-se na ação de Haya de La
Torre, que, em 1921, fundara em Lima, no Peru, as
Universidades Populares, voltadas para o ensino aos
estudantes pobres daquele país.

Nascida num ambiente de improvisação e num esfor
ço emergencial de alguns jovens sem recursos finan
ceiros ou materiais, a CNEC iniciou atividades numa
sala cedida pelo Sindicato dos Contabilistas de Pernam
buco. Na época, os alunos assistiam de pé às aulas
ministradas pelos jovens integrantes da Campanha.

Do encontro entre o estudante Felipe Tiago Gomes
e o então Ministro da Educação, Clemente Mariani,
em 1947, materializou-se o projeto de criação dos giná
sios gratuitos, em todo o País. No ano seguinte, com
os recursos do Ministério. a campanha iniciou sua ex
pansão, instalando-se em diversos estados brasileiros.

Nos primeiros dez anos de atividade, já em 1953,
a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos en
contrava-se disseminada em todos os estados, com 42
ginásios, 13 colégios, 498 turmas, 20.311 alunos e 1.094
professores, em 54 municípios brasileiros.

Em 1969, a Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos passou a chamar-se Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade, com a participação de toda
a comunidade dos municípios beneficiados, aumentan
do sua ação em todo o País, aliando o ensino tradicional
às atividades para o trabalho, formando também mão
de-obra especializada.

Em 1970, a CNEC já contava com 1.224 escolas em
984 municípios, 7.606 turmas e 280.755 alunos, com
14.057 professores na rede de educandários. A partir
de 1973, a CNEC verificou que as exigências do País
caminhavam para uma ação político-social e modificou
seu modelo para a formação adequada aos recursos
humanos. Surgiu, então, o ginásio polivalente ou giná
sio pluricurrieular.

Em fins de 1987, a CNEC já contava com 442.081
alunos, 23.082 professores, 1.187 escolas e 655 prédios
próprios, em 947 municípios brasileiros. Como vemos,
a CNEC transformou-se num movimento que se institu
cionalizou a nível nacional, constituindo-se numá orga
nização semelhante a uma confederação comunitária,

Já conhecemos a CNEC, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. Mas quem é o responsável por este grande
movimento de transformação social, que conseguiu, a
partir de uma sala de aulas Sem cadeiras, criar uma
rede de ensino que cobre hoje todo o País?

Este homem é o Dr. Felipe Tiago Gomes, paraibano
de Picuí, responsável pelo grande sucesso do empreen
dimento. Falar da CNEC é falar de Felipe Tiago. ou
vice-versa, porque esse educador confunde-se com a
entidade que criou e dirige até hoje,

Titulado em Direito pela'Faeuldade de Direito de
Recife, o professor Felipe Tiago Gomes foi menino
pobre na sua cidade natal de Picuí, a qual chegaria
a dirigir após vencer pleito municipal em 1946.

Diante de figura empreendedora do porte de Felipe
Tiago Gomes, solicitamos desta Casa a realização de
sessão especial para homenageá-lo e à entidade que
dirige. A prop6sito, Sr. Presidente, encaminhamos à
Mesa requerimento nesse sentido. Nesta oportunidade
da sessão especial trataremos mais intimamente da figu
ra do homenageado, bem como da CNEC, numa justa
homenagem desta Casa àqueles que têm contribuído
para a interiorização e a difusão do ensino e da cultura,
em nosso País.

Muito obrigado.
(REQUERIMENTO A QUE SE REFERE O

ORADOR)
Senhor Presidente:
Nós termos regimentais, venho requerer a Vossa Ex

celência que se digne deferir a realizaç:lo de uma Sessão
Extraordinária e Especial desta Casa em homenagem
do Professor Felipe Tiago Gomes, em data a ser prévia
e oportunamente marcada por essa Presidência
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Justificação

O professor Felipe Tiago Gomes é o inspirador e
dirigente da Campanha Nacional de Escolas da Comuni
dade, entidade que há cinco décadas presta relevantes
serviços à população jovem de todo o País, através
de extensa rede de colégios e ginásios para a formação
cultural, intelectual e de mão-de-obra, despertando e
coordenando os esforços das comunidades brasileiras
para as atividades educacionais, assistenciais c comu
nitárias.

A CNEC criou e mantém escolas agrícolas, centros
comunitários rurais, unidades de produção e comercia
lização e prestação de serviços, editoração, comuni
cação social e atividades artesanais.

A entidade criada pelo professor Felipe Tiago Gomes
tem estimulado e organizado centros comunitários para
a integração do movimento de transformação social,
buscando libertar as comunidades para que se desen
volvam, em centenas de muníeipios.

Na oportunidade da homenagem, Senhor Presidente
e Senhores Deputados, destacaremos os principais as
pectos da vida pública do dirigente da: entidade.

Câmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. Edi
valdo Motta,

oSR, MAURO SAMPAIO (PMDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a Associação dos Servidores do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - Assecas, que agrega quase
sete mil servidores daquele quase secular departamen
to, faz apelo ao Ministério da Agricultura, a que está
vinculado, aquele departamento, no sentido de que não
lhe seja sustado o Programa de Assistência Alimentar,
na forma do convênio assinado em 20 de abril do ano
em curso.

Trago a este Parlamento o apelo daquela associação
e peço o registro nos Anais desta sessão da Carta n·
133, de 12 de junho de 1989, encaminhada pelo Presi
dente James Albuquerque, da Assccas, ao Secretário
de Controle Interno do Ministério da Agricultura. Re
gistro, também, o termo do convênio celebrado pela
Assecas com o DNOCS.

Recoloco, ainda, a defesa que fazemos daquela asso
ciação, constituída por decreto legislativo estadual, dife
rentemente das demais Associações de servidores públi
cos, conforme já o fizemos nos Anais da recém-finda
Assembléia Nacional ConstituilÍte, em 1988.

Era o que tinha a dizer.

CARTA E CONVÊNIO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

Carta n' 1331Assecas
Fortaleza, 12 de junho de 1989

Ilmo. Sr.
Dr. Petrônio Augusto
DO. Secretário de Controle Interno do Ministério

da Agricultura
Brasília- DF
Prezado Senhor:
Em conseqüência do Of. CireularlCisetl SaoriJ Ma/9,

de 17 de maio de 1989, posiciona-se a procuradoria
geral do DNOCS de modo contrário à mantença do
Convênio PGE 13169, celebrado entre esta associaçéo
e aquela autarquia, para a conjugação de esforços desti
nados a possibilitar a continuidade do Programa de As
sistência Alimentar aos Servidores do Departamento.

A razão disso reside em condição interpretativa a
decisão do TCU, aprovada em 18-4-89, cuja cópia foi
objeto da remessa à autarquia pela Circular eiset n'
9, de 17 de maio do ano em curso. cópia inclusa.

Melhor entendimento, entretanto, nos inclina a não
aceitar se destine ao caso particular desta Assecas a
mencionada decisão, daí vir à presença de V, S' enca
recer estudo da matéria e pronta orientação ora vigindo,
inclusive no que diz respeito à inexistência de qualquer
proibição legal de renovação.

As razões do entendimento desta associação decorre
do fato de que O convênio celebrado (cõpia anexa) com
o DNOCS não tem por objeto "assistência médico-o
dontológica e social" e, principalmente, não contempla
cláusula relativa a taxas de indenização ou adminis
tração, como refere a decisão do egrégio Tribunal de
Contas da União - TCU.
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Trata-se, na verdade, de uma conjugação de esforços
entre a autarquia e sua associação de servidores para
melhor viabilizar a prestação de benefício legal e já
consagrado no âmbito da administração federaL

Em face do exposto, solicitamos a interferência de
Vossa Senhoria, no sentido de esclarecer ao DNOCS
que os convênios celebrados com a Assecas, sem cláu
sula de taxa de ;administração, não estão abrangidos
para recomendação a que se refere o Of./CircularlCisetl
Saorif MAln' 9; de 17 de maio do ano em curso, .

Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria possa
dedicar ao aisunto, firmo-me com elevada estima e con
sideração, .

James Albuquerque.

CONVÊNIO N' PGE 13189

Convênio que entre si celebram o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas e a Associação
dos Funcionários dos DNOCS - ASSECAS, para
contiuuidade do programa de assistência alimentar
na forma abaixo.

Aos dezoito (18 dias, do mês de abril do ano de'
mil 'novecentos e oitenta e nove, (1989), nesta cidade
de Fortaleza, Capital do Estadodo Ceará, o Departa

. mento Nacional de Obras Contra as Secas, entidade
autárquica federal, criada pela Lei n' 4.229, de l' de
junho de 1963, 'com 'sede na Avenida Duque de Caxias,

. n' 1700, Edifício "Arrojado .Lisboa", doravante deno
minado simplesmente DNOCS, neste.ato representado
pelo seu Diretor-Geral, Eng' José de Ribamar Simas
de Oliveira Filho, na conformidade do que dispõe. a
alínea "q", da art. 29 da referida Lei, e ao .amparo
no prescrito na Resolução n' 2308, de 25 de novembro
de 1980, baixada pelo Conselho de Administração do
DNCS, e a Associação dos Funcionários do DNCS,
dorávante denominada simplesmente ASSECAS, neste
ato, representada pelo seu PrysideIÍte;SL Raimundo
James Patriolino de Albuquer'que, na forma do art,
36, alínea o, dos seus Estatutos Sociais, tendo em vista
as finalidades previstas nb art. 2', alillea f dos mesmos
Estatutos e levando em consideração o que consta do
processo encabeçado pela Carta SfN-Assecas, datada
de 14,03,89, que faz parte integrantedeste-instrumento,
independentemente de transcrição, resolveram celebrar
o presente Convênio, em conformindade com o Decre
to-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de 1986 e o Decreto
n' 93.872, de 23.12.86, mediante as cláusulas e condi
ções seguintes:

'CLÁUSULA PRIMEIRA
Do objeto

O presente Convênio tem por objeto a conjugação
de esforços entre os partícipes para possibilitar a conti
nuidade do Programa de Assistêucia Alimentar aos ser
vidores do bNOCS lotados na Administração Central,
1', 2', 3' e 4' Diretorias Regionais, 1', 2', 3', 4' e 5'
Distritos de Engenharia Rural e na Divisão de Manu- .
tenção e recuperação (DibralR), de acordo com ó Plano
de Trabalho aprovado pelo DNOCS e que faz parte
integrante deste Convênio, independenteme-nte de
transcrição,

CLÁUSULA SEGUNDA
Da possibilidade de

utilização de dependências
e instalações

Para execução do P!ograma Objeto deste Convênio,
a ASSECAS poderá utilizar-se 'das dependências e ins
tações reservadas ao serviço de Restaurante das sedes
de todas as unidades administrativas especificadas na
cláusula anterioL

CLÁUSULATERCÉIRA
Das obrigações

I - Compete ao DNOCS:
a) permitir à Assecasa utilização das instalações

existentes nos restaurantes e nas cantinas dos referidos
setores; . '.' .

b) contribuir com 'os recursos financeirós no valor
de NCz87.427,20 (oitenta e sete mil, quatrocentos
e vinte e sete cruzados e vinte centavos); e '

.c) supervisionar e acompanhar,através da Diretoria
Geral Adjunta de Administração, aS'atividades do pre
·sente Convênio. .
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11 - Compete à Assecas:
a) manter os restaurantes, as càntinas e os alimentos

de acordo com os padrões sanitários exigidos peia Saúde
Pública;
. b)exç,cutar os trabalhos, objeto. deste Convênio,

através' d8"seus empregados que 'não ter:ià :com o
DNOCS qualquer vínculo empregatício ou previden
ciários;

c) responder, perante o DNOCS e terceiros, por
todos os atos praticados- em decorrência deste Con
vênio;

d) permitir e proporcinar todos os meios necessários
à fiscalização por parte do DNOCS;-

e) ter sob a sua responsabilidade as in'stalações,
equipamentos, materiais e utensílios, zelando pela con
servação dos mesmos e diligenciando junto ao setor
competente para a manutenção e estado normal de fun
cionamento dos bens, é

f) apresentar faturas conforme modelo padrão ado-
tado pelo DNOCS: ' '

CLÁUSULA QUARTA
Dos serviços assistenciais

São considerados serviços assistenciais de alimenta
ção o fornecimento de refeições com ótimo padrão de
qualidade.

CLÁUSULA QUINTA
Do valor e dos recursos

o valor estimado deste Convênio é de Ncz$ 87.427,20
(oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete cruzados
novos e vinte centavos), de acordo com o Plano de
Aplicação de Recursos, constante do Plano de Trabalho
aprovado pelo DNOCS.

Parágrafo primeiro -'- Para garantir o pagamento das
despesas, já se acha totalmente assegurada a impor
tância de Ncz$ 87.427,20 (oitenta e sete mil, quatro
centos e vinte e sete cruzados novos e vinte centavos),
através da Nota de Empenho número 89NE00403, de
21.03.89, Programa e Trabalho 040702120080000, Natu-
reza da Despesa 3259,0000, Fonte 000000000. -

,Parágrafo segundo - A libéração dos recursos objeto
deste Convênio obedecerá ao Cronograma de Desem
bolso, aprovado pelo DNOCS, e ocorrerá em três parce
las iguais de Ncz$ 29.142,40 (vinte e nove .mil, cento
e quarenta e dois cruzados novos e quarenta centavos),
podendo a primeira parcela ser liberada após li publi
cação oficial 1:10 presente Instrumento, através da conta
específica do Banco do Brasil S.A., em nome da Assecas

CLÁUSULA SEXTA
Da prestação de contas

A ASSECAS, além das obrigações insertas na alínea
e, inciso II da Cláusula Terceira, apresentará à DGA,
no final deste Convênio, demonstrativo consolidado da
aplicação dos recursos, do comportamento da 'receita
e de outros informes julgados necessários à análise~

em conformidade com a Instrução Normativa n' 12,
datada de 27.10.88, da Secretaria do Tesouro Nacional.

CLÁUSULA SÉTIMA
Do prazo e da vigência

O prazo des~ Convênio será de 3 (três) meses, conta
dos a 'partir da publicação oficial do presente Instru
mento, podendo ser prorrogado, por assentimento das
partes, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA
Da Publicação

O presente Convênio deverá ser publicado, em extra
to no Diário Oficial da União, no prazo de' 20 (vinte)
dias, contados da dàta de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA
Da rescisão

O presente Convênio poderá ser rescindido por ina~

dimplemento de qualquerdas cláusulas ou condições,
por assentimento dos partícipes, ficando assegurada,
em qualquer das hipóteses, a dévolução ao DNOCS,

.de saldo eXistente dos recursos repassados à ASSECAS,

CLÁUSULA DÉCIMA
'Do'foro

Fita eleito o Foro da cidade de' Fortaleza-CE, para
dirimir questões oriundas do presente Convênio,
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E, .para firmeza e validãde de tudo o que foi dito
e aqui estipulado, lavrou-se o presente Instrumento,
em uma única via, que, depois de lido e achado confor
me, vai assinado pelas partes convenentes e testemu
nhas abaixo, a tudo presentes,

José de Ribamar Simas de Oliveira Filho. - Diretor
Geral do DNOCS-Raimundo James Patriolino de Al
buquerque. - Presidente da Assecas.

O SR. JOSÉ LUIZ DE SÁ (PFL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, venho à esta tribuna solicitar a trancrição nos
Anaisdesta Casa de Editorial do Jornal do Brasil, do"
domingo último, dia 26, intitulado "Verbo Intransiti
vo", pela clareia com que o eÍlitorialista aborda os
problemas não só do Brasil, mas sobretudo de toda
a América Latina,

.Este editorial, Sr. Presidente, merece a nossa refle
xão, principalmente de nossos canditados a Presidente.
Após.um longo período sem eleição direta para a Presi
dência da República, aumenta nossa responsabilidade
sobre'o nome que devemos referendar nas urnas.

O presente editorial, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, da-nos dimensão exata de nossa responsabili
dade, como eleitores formadores de opinião.

Era o que tinha a dizer, SL Presidente,

Editorial a que se refere o orador.

VERBO INTRANSITIVO

Havia um continente, anos atrás, que prometia, Den
tro dele situava-se uma terra imensa considerada "o
país do futuro", O continente era a América do SuL
O "país do futuro" dispensa apresentações,

Que aconteceu com essas promess'as? A julgar pelo
cenário de hoje, elas estão simplesmente arquivadas.
A América do Sul quase compete com a África em
termos de esperanças desfeitas. Não admira que o brasi
leiro tenha-se tornado um virtuose em diferentes varie
dades de mau humor.

A explicação mais óbvia para tudo isto, como se sabe,
é á dívida externa. O continente seria uma vítima das
dívidas que contraiu, Em duas décadas, entretanto, a
América do Sul recebeu várias vezes o equivalente ao
Plano MarshalL O que aconteceu com esse dinheiro?

Parece,deniasiado precária a explicação de que ele
foi usado no pagamento da própria dívida. No Brasil,
obras imensas foram realizadas com dinheiro vindo do
exterioL O PIB brasileiro cresceu; a proporção da dívi
da, dentro dele, tende a diminuir. Mas o que baixou,
de fato, foi a expectativa nacional; e para esse tipo
de desânimo, os remédios não são econômicos ou finan
ceiros.

O país simplesmente parece estar-se adaptando à me
diocridade e esta é uma doença insidiosa, Sua a~ã'o

é visível no plano do comportamento, mas também no
das idéias. Não se consegue, por exemplo, discutir a
sério o problema da unversidade. A discussão neces
sária é substituída por uma feroz disputa de poder.
Na universidade brasileira, discordar do marxismo con
tinua a ser sacrilégio,

Parece efeito de. uma lamentável síndrome regional.
A falta de preparo, em toda a América do Sul, continiiã
a produzir estranhos resultados. É bem típica a aparição
de. um Alan Garcia no Peru - flamejante, bem apes
soado; distribuindo anátemas. Como a sua capacidade
de formulação política era proporcional à sua falta de
experiência, todo o castelo de cartas por ele arquitetado
veio abaixo. Resultado:' o senderismo - variante do
marxismo rivalizando em ferocidade com a Revolução
Cultural chinesa - grassa pelo país, reconstituindo um
cenário dos anos 60 que simplesmente desapareceu em .
outras latitudes. Na Argentina, o retorno-do-justicia
lismo vem acompanhado do mesmo jejum de idéias'
que caracterizava a sua versão original.
, Não estranha que a América do Sul tenha perdido
dramaticamente em importância e em interesse, do pon
to de vista mundial.· Teria talvez sumido do cenário, ,
não. fosse. um tema como o da preservação ambiental
- em que o continente aparece sob uma luz fortemente
crítica. Informa-se que não há mais do que dez brazilia
nists atualmente em atividade nos Estados Unidos.

Toda a América Latina não consegue somar inaÍl!
do que 3% do comércio mundial. É, em parte,.conse.
quência de sua .posição. geográfica; mas também daati-
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tude de quem parece estar disposto a desistir do jogo.
No resto do mundo, por exemplo, processa-se um exer
cício de integração que, daqui a pouco tempo, criará
mercados gigantescos, como o da Europa 92. Econo
mias integradas aumentarão inexoravelmente a sua efi
ciência. Basta ver o que está acontecendo a Portugal
sob o influxo de investimentos que sc destinam a equa
lizar os desequilíbrios regionais.

E por aqui, quem se integrará com quem? O projeto
natural para o Brasil parecia começar com eixo Brasílial
Buenos Aires/Montevidéu. Mas se de Montevidéu con
trola-se um universo pequeno, de Buenos Aires gover
na-se um universo passsional, que promete mover-se
em rompantes de tango. Por onde passará a integração?

Um antigo sonho era o da integração terceiromun.
dista - que agora se vê ser uma utopia ideológica.
So em regiões muito atrasadas continua-se a raciocinar
com os surrados chavões de direita c esquerda. A URSS
dc Gorbachcv desistiu de financiar aventuras. A velha
China de Mao mergulhou num terremoto de conse
qüências imprevisíveis. E a índia também já não se
pauta pelos discursos feitos por Nehru em Bandung,
há mais de 30 anos. Por toda parte, experimentam-se
e praticam-se nOvas idéias.

Por aqui, continuamos na mesma (ou nas mesmas).
Se as exportações brasileiras ainda denotam vitalidade,
35% do total tomam a direção do EUA - cifra que
chega a 55% quando se trata dos manufaturados. Seria,
portanto, de esperar que tivéssemos competcntes amc
ricanistas, estudando esse universo a que estamos tão
ligados, queiramos ou não. Mas o 'fenômeno americano
continua a não merecer. por aqui, análises sérias. Prefe
re-se resumi-lo sob o chavão do imperialismo - o que
pode ser sonoro, mas não leva a parte alguma.

O que todo esse quadro revela é uma tendência à
autarquização, uma vocação de verbo intransitivo. É
um modo imaturo de negar um desafio. É a velha tática
do avestruz. Os japoneses do período Tokugawa, curio
samente, escolheram essa estratégia durante quase 300
anos. Até o dia em que uma esquadra americana apare
ceu num porto nipônico. O susto daí resultante mudou
a face do Japão. Ficaremos nós também na dependência
de um susto, para reconhecer que há outras realidades
além das que estão sob o nosso ~ariz?

o SR. JOSÉ GUEDES (PSDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
os constantes acidentes ocorridos ao longo da BR-364
estão levando a população de Rondônia a uma perigosa
pergunta: a quem devemos recorrer para acabar com
este corredor da morte?

N6s, Parlamentares federais. somos cobrados com
o objetivo de solucionar este gra~e problema. Para espe
lhar esta realidade. passo a ler, para que conste dos
Anais da Casa o editorial "A Estrada da Morte". do
jornal "O Estadão do Norte", de 15 de junho. do jorna
lista Maurício Calixto. com o seguinte teor:

"Mais uma vez a BR·364 transforma-se em palco
da morte e desespero, quando ontem, a pouco mais
de três quilômetros do centro de Porto Velho, coli
diram-se um ônibus da empresa União Cascavel
e um caminhão "toreiro". deixando um saldo de
nove morto,. e mais de uma dezena de feridos
em estado grave.

Consta que o caminhão "toreiro", ao desviar-se
de um dos milhares de buracos que hoje pululam
na BR, passou para a contramão e chocou-se de
frente com o ônibus, lotado de passageiros.

Irresponsabilidade é marca registrada no trata
mento deste verdadeiro corredor da mortc em quc
se vai transformando a BR-364: centenas de cami
nhões "toreiros" que trafegam impunemente por
esta estrada, via de regra em condições legais míni
mas de segurança. Não raro param nos acostamen
tos, à noite, período em que preferem transitar,
provavelmente em razão da impunidadc propor
cionada pela escuridão, c pela inexistência de fisca
lização por parte da Polícia Rodoviária Federal.
E quando não é pela irresponsabilidade daquele
esdrúxulo tipo de veículo, outros acidentes vão
acontecendo sob o patrocínio da buraqueira típica
de uma estrada no completo estado de abandono.

Compulsadas as estatísticas das mortes conse
qüentes de acidentes, os números atuais ultrapas-
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sam em muito aqueles verificados na catástrofe do
naufrário do Bateau Mouche. Naquela tragédia,
ma, de cinqüenta vidas foram ceifadas. E, com
certeza, a BR-364 já contabiliza números superio
res.

Fosse Porto Velho um grande centro. certamente
que o assunto ganharia repercussão nacional. e se
riam apuradas as responsabilidades com punições
exemplares - cadeia para alguém. Mas mantida
a tradição de imobilismo, tudo continuará como
ante" até que outra tragédia e outra torrente de
sangue humano seja derramado, no arcnoso e cruel
asfalto da morte, para que o assunto volte a ser
debatido.

A representação política federal de Rondônia
vem dcsdenhando destes grotcscos espetáculos, ao
longo de todos estes anos, desde a inauguração
da estrada em 1.983.

O Governo federal instituiu novos tributos, para
os que se utilizam de estradas federais, mas recur
sos para a rccuperação e policiamento efetivo desta
estrada jamais se cogitou.

Enquanto vemOs notícias nacionais dando conta
de um parlamentar de Rondônia que consegue rou
bar milhares de cruzados novos dos próprios cole
gas de Parlamento. e outros cuidam dc discutir
o sexo dos anjoos. ou se vão "co1of1l''' ou não,
interesses sérios destc Estado são relegados ao es
quecimento. Poucas são as esperanças de conseguir
alguma coisa de concreto c, de certa forma, aqueles
nossos representantes federais, pela omissão irri
tante, têm alguma parcela de culpa pelas dezenas
de mortes a que. estupefatos, se assiste.

Enquanto isso, por aqui, o melhor caminho, em
bora paliativo, é incapas de devolver vidas - suge
rir a idéia de se acionar a União, na Justiça. para
que pague pelos danos e sofrimentos registrados...

Na mesma linha do citado editorial e na mesmo dia
o Prof. Antônio Queiroz, em sua coluna "Bom dia,
leitor", também escreve com indignação um grito de
alerta intitulado" Um buraco e várias vidas" do seguinte
teor:

"Não queria escrever este artigo hoje, mas o devir
aconteceu e não posso ficar pecando por omissão. Omi
tir-me de falar sobre um assunto que está ceifando deze
nas, centenas e milhares de pessoas. todos os dias no
Brasil, é compactuar com a situação de miséria e aban
dono a que estão relegadas as rodovias federais do Bra
sil. Todos que viajam sabem da penúria dos motoristas
e passageiros nos infernais buracos e crateras vulcâ
nicas, que se formaram ao longo das BRs.

Depois que o Presidente Sarney decretou a "Ope
ração Desmontc" as estradas do Brasil viraram um ver
dadeiro frigorífico federal, pois as pessoas estão mor
rendo igual a gado. Depois que entram no abatedouro,
melhor dizendo. na BR, estão relegadas a todos os
tipos de acidentes que se possa imaginar. Estradas sem
sinalização, placas indicativas, demarcação, acostamen
to e outros tipos dc componentes quc integram a segu
rança dos motoristas nas estradas.

Não adianta as empresas particulares fazerem campa
nhas de prevenção de acidentes nas estradas se o pr6prio
Governo não colabora. Temos a Volvo do Brasil preo
cupada em promover seminários, congressos, encontros
e debates por todo o País, inclusive ofertando prêmios,
através de concursos, para melhorar a segurança, en
quanto os órgãos federais não movem uma palh a para
recuperar a malha viária do Brasil.

Recentemente, foi instituído o selo pedágio para os
motoristas que trafegam nas estradas federais e ninguém
sabe para onde vai a verba arrecadada, pois até existe
uma aberração na cobrança desse selo, visto que se
uma pessoa tem que ir ao Campus Universitário 
considero a~Unir comO perímetro urbano - tem que
pagar o tal selo. E ai daquele que não pagar. Multa
daqui, multa dali, e o proprietário do veículo tem que
dar um jeito no corpo e espelhar no vidro dianteiro
o dito cujo. Fico,a imaginar se não é uma afronta termos
que pagar dois impostos, pois quando vamos emplacar
o veículo pagamos o IPVA e depois o selo-pedágio.
Assim também já é demais para o pobre do "brasileiro
e da brasileira"

Quando iniciei este artigo, disse que o dever aconte
ceu. É, caro leitor. hoje cstamos publicando a matéria
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do inditoso acidente automobilístico que ocorreu às pri
meiras horas de ontem entre um ônibus e um caminhão.
V,írias pessoas foram trucidadas por este trágico aciden
te, quando, na oportunidade, crianças. jovens e adultos
perderam suas preciosas vidas. Sabem o motivo do aci
dente? O desgraçado de um buraco. Ora, se um buraco
é capaz de ceifar oito vidas, imaginem as crateras luna
res existentes ao longo da BR-364, mais precisamente
entre Ariquemes e Jaru. Sei não, mas acredito que
no momento em que uma alta figura do escalão federal
perder filho, esposa, mãe, pai e outros parentes. a sitlJª,·
ção vai mudar. Muda porque a dor será pessoal, Última,
familiar, com relação a uma pessoa a quem amam. A
partir desse momento, vai aparecer verba, discursos
inflamados na Câmara Federal e no Congresso, mani
festações, abaixo-assinados, passeatas, acusações, fal
catruas da malversação da verba e outros "babilaques",
que sempre criam de última hora para tirarem "os de
les" da reta.

Atcnção, Deputados e Senadores de Rondônia!
Comprem esta briga em nome da população de Rondô
nia. Vamos exigir que as verbas aqui arrecadadas fi
quem em nosso estado e indiquem um órgão para cuidar
das nossas estradas. Não podemos ficar pecando por
omissão, pois, quem presenciou a catástrofe, sabe muito
bem avaliar o drama vivido pelos passageiros c tran
seuntes, que viram os destroços do caminhão e do ôni
bus sinistrados. Só queria ver a cara do Presidente Sar
ney vendo o acidente e, dentre os mortos. estivesse
alguém de sua família; garanto que ele iria "desmontar
a operação" e investir maciçamente em estradas. Ah!
que saudade de Juscelino! Estradas e Energia.....

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estes reelames
são justos e repercutem o pensamento da nossa gente.
Lembro-me porém, que bem antes da instituição do
selo-pedágio coloquei-me favorável ao mcsmo, pois es
tava ciente de que, através das dotações orçamentárias,
o recurso era praticamente inexistente. Os cofres públi
cos já estão recebendo o dinheiro correspondente ao
selo-pedágio, mas a BR-364 continua esburacada e cei
fando vidas e mais vidas a cada dia que passa.

Sr. Presidente, este Parlamento recorreu ao contri
buinte para solucionar o problema. É justo e urgente,
portanto, que aconteça o esperado retorno ao mesmo,
através da recuperação da BR-364.

Muito obrigado.

O SR. NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados. o aumento das contribuições para
a Previdência Social sacrifica, simultaneamente, empre
gados e empregadores, que não aceitam, de nenhum
modo. a alegação dos eorifeus da seguridade social,
segundo a qual o crescimento dos benefícios tem sido
superior à arrecadação, o que terminaria porinviabilizar
o sistema.

Sabemos todos nós, porque insistentemente divul
gado pela imprensa, que os débitos de milhares de fir
mas e prefeituras, para com o INPS. representam mais
de cinqüenta por cento da sua arrecadação em um ano,
enquanto o seu ativo imobiliário é incalculável, esten
dendo-se por todas as capitais do Pais e grandes centros
urbanos.

Diante disso, para atender aos seus compromissos,
o INPS devcria, simultaneamente, colocar em leilão
os imóveis desocupados ou alugados do seu patrimônio
c proceder à imediata cobrança executiva de toda a
sua dívida ativa, tarefa que levará alguns anos, mas
significará uma arrecadação maior do que aquela resul
tante, em cada ano, da majoração pretendida.

Certamente, um dos fatores que mais contribuíram,
nos últimos anos, para reduzir as disponibilidades do
nosso sistema previdenciário, foi a liberação das pen
sões para os não-contribuintes.

Entretanto, há algum tempo estão descontando para
o INPS os trabalhadores rurais, as domésticas e número
crescente de avulsos, melhorando a arrecadação, en
quanto os beneficiários das pemões gratuitas tendem
a diminuir, desde que. na maioria, são quinquagenários
e a média de vida entre os trabalhadores de baixo salário
não supera os 55 anOs.

Afirmando nossa posição contrária ao aumento das
alíquotas atualmente em vigor, somos favoráveis ao
aperfeiçoamento da arrecadação, de tal forma que não
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ofereça qualquer/chance à sonegação e muito menos
às fraudes em getal, que se têm verificado com freqüên
cia nos órgãos1Jrevidenciários.
. Quanto à fÓrmula encontrada pelo Presidente da Re
p(tblica, emiua última medida provisória, é inaceitável,
porque prejudica enormemente o trab alhador em geral,
penalizanáo principalmente os aposentados.

Era rque tínhamos a dizer, SI. Presidente:

O SR. FAUSTO FERNANDES (PMDB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, faço questão de que seja registrado
nos Anais desta Casa a carta que dirigi ao Exm', SI.
Presidente José Sarney, apelando para S. Ex' no sentido
de que determine medidas urgentes com relação à Tran
samazônica, oque já foi inativo de um pronunciamento
no ano passado. Até hoje nenhuma providência foi to
mada.

Não só a Transamazônica nos traz novamente a essa
tribuna, mas também a situação da PA-070; hoje
BR-222, onde 13 municípios me vêm cobrando uma
solução para probl~masque afetam seus quase 2 milhões
de habitantes.

Sr. Presidente, peço que seja trascrita, na íntegra,
a referida carta.

Carta a que se refere o orador.

Brasília, 21 de abril de 1989

Excelentíssimo Senhor
Presidente José Sarney

Em 29 de abril de 1988 ocupei a tribuna do CçlUgresso
onde fiz um amplo pronunCiamento a: respéito do asfal
tamento da Transamazônica, e que pessoalmente, en
tregue) cópia do mesmo a V. Ex' Mostrei o potencial
que é aquela região do País, verdadeiro eldorado que
está relegado à própria sorte, devido a. falta de uma
via de comunicação.

A Transamazônica a qual me refiro é o treého· de
890 Km que atinge de Marabá a Itaituba, no Pará,
e onde tenho atuação poiítica em alguns dos municípios
abrangidos, sendo inclusive, o Deputado mais votado
em dois dos 11 municípios que fórmam a AMUT-As
sociação dos Municípios da TransamazôniCa.'

Sou conhecedor da dificuldade que o governo de V.
Ex' teve em não possuir condiçQes de atender o nosso
apelo até hoje, tendo em vista a situação econômica'
que o o País atravessa. Mas não podemos cruzar os
braços e esperar cair do céu uma solução e sim, procu-
rarmos agir de alguma forma. .

No mês de abril próximo passado, estive visitando
aquela região, reunindo com alguns Prefeitos da
AMUT, entre eles, o de·Altamira, Pacajá, Senador
José Porfírio, Medicilândia e Uruará. O assunto geral
foi um só: a falta de uma estrada pavimentada que
dê condições de traficabilidade d\lrante o ano, pois na
época de inverno a região fica completamente isolada
com os cortes da Transamazônica. Apenas o Município

) de Marabá possui via férrea e aérea. Os outros muni
cípios tem como único meio de transporte a Tansama
zônica, tornando-se um grande prejuízo para aquela
população de mais de um milhão de habitantes que
produzem grandes riquezas para o País:. São milhares
de toneladas de produtos que sÓ trafegam pela Transa~

mazônica, como o cacau com mais de 40 mil toneladas;
o café; a. borracha; o açucar da Usina Pucal; a pimenta
do-reino; o gado; além da grande safra de cereais como
arroz, milho, feijão etc. e, não se falando, da cultura
nativa das castanhas-do-Pará e a madeira.

Senhor Presidente, este problema afeta rião só. os
11 municípios da AMUT, mas também os 2 municípios
da BR-222, de Dom Eliseu, na Belém-Brasília à Mara
bá, Rondon do Pará e Bom Jesus do' Tocantins, e, .
como representante destes municípios no Congresso,
fico em situação difícil perant~ os gestores e muníCipes
que nos cobram uma soluçãg a cada dia. Sei que é
uma obra inviável para o momento que atravessamos
e ao. curto espaço de. tempo dó governo de· V. Ex',
mas com boa vontade encontraremos uma solução. Em
termos regionais, existe a condição de construir 1 m'
de pavimentação através de um consórCio rodoviário
desses 13 municípios perfazendo um total de 1.110 Km,
sendo 220 km na BR-222, a única via de acesso às
cidades de Rondon do Pará e Bom Jesus do Tocantins
e' os 890 Km da Transamazônica que dão acesso aos
municípios supracitados no trecho entre Marabá e Itai-
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tuba, através deste consórcio com custos razoáveis de
22 cruzados novos por m',. perfazendod um total de
154 mil cruzados novos por Km que, com o apoio do
Governo certamente teremos resolvido o problema. O
total da obra seria de 171 milhões de cruzados novOS
que, à priiíieira vista, parece uma quantia volumosa
mas, se dividirmos entre os 13 municípios, todos alta
mente produtivos, em especial Marabá, encontraremos
um valor em torno de 13 milhões de cruzados .novos
para cada um. .

Nesse sentido, espero que com esta análise lógica
e sensata, V. Ex' não deixará de soluCionar um grade
drama que vem de muito tempo prejudicando aquela
população e que, evidentemente, marcará profunda
mente o mandato de V. Ex', na vida dos brasileiros·
que vivem.naquela região. . .

Em .última hipótese, uma solução amenizadora seria
a construção, pelo menos, do trecho de Dom Eliseu,
na Belém-Brasília,· alcançando Marabá; indo até Alta
mira, totalizando.700 Km de asfaltamento, com os re
cursos financeiros caindo pela metade, e que saliento,
que só. será possível a finalização deste projeto com
a ajuda da administração direta.

Certo de que V.. Ex' envidará esforços na .concre
tização deste pleito, renovo protestos de elevada estima
e distinto apreço, .

Cordialmente, Fansto Fernandes.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB -".. DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.)·-'-Sr. Presidente,·Srs. De
putados, basta que qualquer. um de nós entre numa
agência bancária para perceber opessimo atendimento
que está sendo oferecido ao público, não obstante as
instalações por vezes grandiosas, têm os guichês vazios
e as filas são imensas, as queixas e os atritos constantes.

Independentemente de outras razões de ordem admi
nistrativa, não há como negar que urna das razões mais
importantes para esse descaso é a falta gritante de ftm
cionários, o que se faz mais notado, ainda, nos bancos'

. oficiais.
É o caso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal.

Diante da comprovada carência de pessoal, a CEF,
em· setembro do ano passado, realizou concurso para
preenchimento desses claros" Somente aqui em Brasília '
realizaram as provas 26.000 candidatos, dos quaisforam
aprovados 1.860. .

Sabemos, por informações do pessoal da própria Cai
xa, que ·esse número de candidatos aprovados ainda
é insuficiente para preenchimento dos claros existentes,
tanto mais porque a Caixa pretende, em breve tempo,
expandir sua rede de agências na c~pital, para melhor
atendimento a seu público cativo. "

Mas o que nos causa estranheza é b' comportamento
da Diretoria daquela Caixa que, até hoje, passados dez
meses do referido concurso, não chamou a assumir seus
postos·esses tantos concursados, apesar· da· seqüência'
de movimentoo(, assembléias, abaixo-assinados, por eles
realizados, com o apoio do Sindicato de Bancários de
Brasília.

Duas são as questões de relevo aí envolvidas. Primei
ro é que, se empossados, esses companheiros poderão
levar um atendimento mais cuidadoso aos clientes da
Caixa, o que já éde hã mnito rechimado. Depois, am
plia-se, com sua posse, o mercado de trabalho, tão res
trito aqiIi em Brasília. Por exemplo, somente no Banco
do Brasil as vagas ultrapassam 50.000. Está compro
vada, pois, a carência de mão-de-obra. .
. Assim, SI. Presidente, Srs. Deputados, em nome de

todos esses concursados e aprovados, não apenas em
Brasília, mas em todo o País, vimos apelar à Diretoria
da· Caisa Econômica Federal no sentido 'de determinar
se agilizem os trabalhos de admissão dos novos servido
res, o que, é de frisar-se, sepí m~is uni grande serviço
prestado pela CEF à comunidade.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Pronuncia o· se-.
guinte discurso.) - Sr. Presidente, o Estado masto-"
dônico é incapaz de controlas a sua .máquina burocrá'
tica; esta, elastecida, inchada, mal pag.a na adminis
tração direta, não obedece ao c,?mando superior.

Até porque, ao invés do "brain trust" em torno dos
Ministros. de Estado, ele se enquista nas empresas esta
tais, deixando as Secretarias de Estado em condições
precárias de se fazerem ouvidas e/ou obedecidas.

Sábado 19 6415

Há· quase um ano, publicado no Diário Oficial, o
então Ministro Aureliano Chaves autorizou a alocação,
de modestos recursos para eletrificação rural em um
município do Piauí. Mesmo com a assinatura do convê
nio, a posteriori, com publicação paga pela Prefeitura,
também no Diário Oficial, até hoje o recurso não. foi
liberado, apesar do mesquinhamento de seu valor hoje,
derivado do processo inflacionário.

Já fiz apelo ao SI. Ministro das Minas e Energia,
a quem elogiei desta tribuna pela sua visão global do
processo· de irrigação .no .Nordeste. Conversei várias
veze"s a esse respeito com a Chefia de Gabinete do
Sr. Ministro; que demonstra uma indiferença olímpica
pelos pleitos dos políticos.

Reitero, a respeitQdo assunto, desta tribuna um apelo
ao Ministro Vicente Fialho, que, com certeza, não está
tomando conhecimento dos fatos ora enunciados.

A es'perança' do Nordeste, em particular, o Piauí,
é que o Ministro Vicente Fialho desencandeasse um

. processo de eletrificação rural na região, fator decisivo
para quiüquer política pública de irrigação; imperativÇl
do desehvolvimento econômico e social do Nordeste.

o .SR. VILSON DE SOUZA (PSDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) SI. Presidente, Sr.' Deputadas,
Srs. Deputados, a gravidade e a severidade do atual
momento histórico não é novidade, sendo reconhecida
por todos inclusive pelo atual Presidente da República,
que, em momento raro de lucidez, afirmou: "É a maior
crise política da história brasileira: a maior dívida exter
na do mundo, a maior dívida interna e a maior inflação
que já tivemos. É a maior dívida social".

Infelizmente, entre a apresentação da realidade e a
ação de transformá-la, há uma imensa distância, como
aprenâeu' sofridamente o povo, ao ver suas condições
de vida se deteriorarem e o poder de compra de seus
salários minguarem ao longo do atual Governo.

Este éum momento·de decisão, de afirmação, de
vontade ·política para mudar e transformar o Brasil,
em resposta aos mais legítimos anseios de toda a popu
lação brasileira. É, também, um instante que não per
mite ilusões ingênuas, imprudentes e irresponsáveis sob
a extensão da crise que enfrentamos, em decorrência
de estratégias econômicas perversas e de desajustes es
truturais inerentes ao estilo de crescimento econômico
·adotado. Mais que urna crise econômica, entretanto,
vivemos hoje uma situação dramática, do ponto de vista
político-institucional, grassando por todo o País a des
crença,o desãnimo,.o desencanto, com a pOSSIbilidade
de uma saída negociada e, portanto, política para a
crise atual.

Esse é o.nosso maior desafio, o nosso maior compro
misso. O de resgatar junto à opinião pública a credibi
lidade política, a convicção na capacidade de que somos·
capazes de equacionar'os problemas atuais e abrir novas
perspectivas para o Brasil.·

Disse que é o nosso maior desafio, porque, se falhar
mos, estaremos comprometendo a viabilidade da demo
cracia neste país. Na medida em que as pessoas come
çam a descrer dos políticos, da capacidade de urna solu
ção institucional para seus problemas, abrem-se os ca
minhos para a ilegalidade. para o autoritarismo, para
a ditadura. Neste sentido, a nossíl responsabilidade é
imensa: fazer com que o povo volte a acreditar, a crer,
a confiar nos partidos políticos, para encaminhar as
soluções da crise atual. E fundamental, para tal, a 'con
vergência de ação dos segmentos políticos mais lúcidos
e progressistas deste País na perseguição desse objetivo
que, em poucas'palavras, significa concretizar as nossas
bandeiras de luta,"os compromissos assumidos em praça
pública; ·ein váiias e memoráveis campanhas, quando
conseguimos, unindo a Nação, derrotar o autoritarismo.

Nesse sentido, o PSDB lançou-se à frente, elabo
rando um programa partidário, após intensos e profí
cuos debates entre·seus militantes, simpatizantes e bases
partidárias, onde ressalta a confiança de que o seu go
verno será capaz de concluir a transição democrática
e dotar o Brasil, sob a inspiração da nova Constituição,
de instrumentos hábeis para superar os grandes desafios
atuais: .

. aprofundar o processo de modernização do País,
através de avanços científicos e tecnológicos, da integra
ção soberana da nossa economia ao cenário interna
cional e do controle social dos recursos públicos;
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· retomar o crescimento econôITÚco, para melhorar
as condições de vida da população (elevação do empre
go e salários reais. maiores oportunidades <;le ascensão
social e realização individual);

· diminuir as desigualdades de H:nda, tanto pesoais
quanto regionais, para resgatar a dívida social e integrar
milhões de brasileiros à sociedade de consumo;

· ampliar e assegurar os direitos, individuais e coleti
vos, para a construção de uma sociedade mais justa.

Esses desafios seio apresentados com a certeza na
capacidade de trabalho, na determinação e na criativi
dade do povo brasileiro para enfrentar e superar a crise
atual. Por sua vez, os caminhos para solucioná-los são
apontados com a convicção de que o Brasil será capaz
de construir um futuro promissor, concretizando seus
melhores sonhos e anseios de justiça social e desenvol
vimento econômico.

Inicialmente, Sr. Presidente, temos de enfrentar a
questão da retomada do crescimento econômico com
maior justiça sacia}. Vejamos, em alguns números bási
cos da economia brasileira, o quadro atual. Entre 1980
e 1988, o Produto Interno Bruto cresceu anualmente
a uma taxa de 2,4%, sendo que a evolução "per capita"
foi de apenas 0,19%. Para que a economia brasileira
possa alcançar, ao final da década, a menor taxa média
de crescimento observada neste século, que foi a do
período 1930 a 1940, quando o PIB aumentou anual
mente em torno de 3,7%, será preciso que, em 1989 .
e 1990, consiga crescet a taxas de 9,2% ao ano.

São dados alarmantes, principalmente quando con
trapostos, por um lado, com as carências da população
e com a necessidade de expansão do mercado de traba
lho e, por outro, com o desempenho da década anterior,
Nos anos 70, o PIB brasileiro mais que dobrou, sendo
que o produto "per capita" cresceu em torno de 80%.
Nesta década, por mais que o próximo governo seja
capaz de reativar~ as atividades econômicas, mal conse
guiremos atingir dos nívcis de 1980.

Esses números, SI. Presidente, ilustram um pouco
do legado maldito que dcixará o governo Sarney, em
função do seu imobilismo, da passividade da sua política
econômica e dos erros e da falta de racionalidade, que
caracterizam a condução atual de nossos assuntos,eco
nômicos.

Mas os números não ficam só aí. O processo inflacio
nário ganhou uma dimensão até então inédita no País,
alarmando a todos ante a efetiva possibilidade do des
controle total, e penalizando ainda mais os assalariados
e trabalhadores brasilciros, que não possuem mecanis
J,llOS eficientes para manter o nível real de seus rendi
Inentos. O único e efêmero momento em que a perda
do poder aquisitivo dos salários foi revertida neste go
verno deu-se em 1986, durante o Plano Cruzado. Ainda
recentemente, foram divulgadas, por autoridades go
vernamentais, estimativas da_distribuição dos rendi'.
meutos entre trabalho e capital, na renda interna urba
na. Segundo elas, a fatia dos salários, que em 1949
era dc 56,6%, foi encolhendo progressivamente, até
chegar, em 1988, a .'18,0%. No período 1989 a 1980,
a massa de salários rcduziu-sc em quase 25% nas cidades
brasileiras. Adotando-se este parâmetro como indica
tivo para todo o País, tem-se que a participação dos
salários, na renda interna, anda, hoje, por volta de
30,0%, enquanto que em países mais avançados repre
senta em torno de 60 a 70%.

Isto significa que os frutos do crescimento econômico
não são apropriados adequadamente por quem traba
lha, mas sim pelos outros fatores de produção, resul
tando numa das mais iníquas distribuições de renda
entre as economias ocidentais. Pior: significa um contí
nuo processo de encolhimento do mercado consumidor
interno, o que inibe os investimentos e desestimula as
inovações produtivas. Não estranha, portanto, que a
expansão industrial, durante este Governo, mesmo com
o aumento das exportações, tenha sido medíocre, e
que grande parcela do empresariado nacional prefira
o ganho especulativo do mercado financeiro à inversão
produtiva, que é essencial à retomada do crescimento
econômico e à ampliação do mercado de trabalho. De
níveis superiores a 23% em períodos anteriores, o inves
timento representa hoje menos dc 16% do PIE.

O atual Governo, incapaz de propiciar um verdadeiro
programa de reconstrução econôITÚca do País, ante a
ameaça de descontrole inflacionário, consegue apenas
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alinhavar algumas medidas de estabilização, onde se
exorciza por"uns poucos meses o fantasma da hipcrin
fução às custas dos salários. Essas medidas têm invaria
velmente aprofundado a crise econômica e reduzido
drasticamente os salários dos trabalhadores. Ainda ago
ra, somos afrontados com nova medida de política sala
rial, consagrando o arrocho produzido pelo Plano Ve
rão~ qUi::' requer - pasme-se uma cartilha explicativa
par.a sua aplicação.

E preci,o tratar-a política salarial como instrumento
fundamental no processo de recuperação econômica do
Brasil. E necessário, assim, repensá-la do ponto de vista
do interesse nacional, com parâmetros e procedimentos
que garantam ao trabalhador níveis dignos de existência
e reforcem o mcrcado interno. E, principalmente, ê
preciso deixar de usar os salários como o principal ins
trumento das políticas dc estabilização, pois o rcsultado
tem sido a acumulação de uma grande perda de renda
salarial e de grandes dificuldades nas relações trabalho
capital, uma vez que os empresários se, por um lado,
não querem produção paralisada e vendas declinantes,
por outro lado, não conseguem acomodarreajustes sala
riais sem repasse aos preços. Assim, falar de recompo
sição salarial sem discutir a sua viabilidade econômica,
é continuar a iludir o trabalhador com a possibilidade
de que meros aumentos nominais de salários possam
ser conseguidos sem que haja uma imediata corrosão
inflacionária. Deve-se, portanto, criar condições para
a compatibilização de aumentos salariais sem repasse
aos preços, o que supostamente só poderá ser obtido
pela diminuição dos encargos financeiros das empresas
e do Governo'. Vale dizer, deve ser urgentemente regu
lamentado o preceito constitucional sobre os juros e
estancada a especulação financeira, provocada pela po
lítica da dívida pública.

A inflação destr6i os salários, mas o aumento desen
freado dos preços surge do conflito distributivo, decor
rendo basicamente da luta das empresas pela sobrevi
vência 1 que as obriga a repassar aos preços os aumentos
de custos. E custos, na história recente da nossa econo
mia, são representados principalmente pelos encargos
financeiros, que massacram as empresas e acionam a
disparada dos preços. O que tem sido provocado, a
partir de 1981, pela política monetária ortodoxa, cujo
único instrumento de política é a contínua elevação
das taxas de juros. É a prática dessa política quem
responde pela desorganização das fin anças públicas e
da econâmia como um todo. Sem sua reorientação.
não haverá espaço para estabilização econômica (e polí
tica), e muito menos para retomada de taxa. mínimas
de crescimento.

É claro, Sr. Presidente, que a economia brasileira
é viável e apresenta inúmeras oportunidades de cresci
mento econômico. É Só saber aproveitt:l-1as. Em pTimei~
ro lugar; precisa-se de um governo que governe guiado
pelos mais altos interesses nacionais e que crie, portan
to, as condições internas imprescindíveis para a reto
mada dos investimentos. E isto requer a imediata demo
lição dos vários choques de custos a que a economia
tem sido submetida constantemente, e a recuperação
do poder de compra dos sal,írios. A seguir, é preciso
modificar a remuneração do giro da dívida interna, para
recuperar a capacidade de financiamento a longo prazo,
não inflacionário da econoITÚa. O que é perfeitamente
factível - e absolutamente necessário - uma vez que
os títulos da dívida pública podem ser girados no over·
night(cobertos por aplicações de curtíssimo prazo, por
tanto) com remuneração final não tributada inferior
à taxa ~a inflação. Este é o caminho para não apenas
conter, como também para começar um programa de
paulatina redução da dívida interna.

Por sua vez, uma política econômica ativa, tanto cam
bial quanto monetária, pode ampliar o mercado domés
tico, expandindo o nível de renda agregada e o emprego.
No mesmo sentido, concorre a recomposição dos inves
timentos públicos, privilegiando os programas sociais,
com menor componente de insumos importados e mais
intensivos em mão-de-obra. Finalmente, arenegocíação
soberana da dívida externa em condições mais favoni~

vcis de prazos e juros alivia as pressões sobre o balanço
de pagamentos~ libera recursos para inversão e amor~

tece o ritmo inflacionário.
Os caminhos econômicos não são difíceis de ser deli

neados, difícil é apressar a transição democrática, enrai
zar as conquistas da nova Constituição e efitar que
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a política do atual Governo resulte em caos econômico
e social.

Difícil, mas imprescindível de ser conquistado, se qui
sermos dotar o Brasil da estabilidade institucional, ne
cesstíria ao crescimento econômico com maior justiça
social.

OBR. ATILALIRA (PFL-Pl. Pronuncia0 seguinte
te discurso.) -SI. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
os professores de 1" c 2'! graus do Piauí estão em greve
há mais de 60 dias, precisamente desde o dia 19 de
abril. reivindicando do Governo do Estado a seguinte
paufa, extraída em Assembléia Geral da categoria, con
vocada pelas mais expressivas entidades representativas
do magistério piauiense: piso salarial de acordo com
o Dieesc, atualmcntc em torno de NCz$ 670,00; décimo
terceiro salário; um terço sobre os salários de férias;
eleições diretas para diretor de escolas; extinção das
superintendências escolares e, finalmente, recuperação
física das escolas.

No Piauí, o descalabro administrativo que se abateu
sobre a população, a partir da instalação do atual Gover
no, atingiu frontalmente o sistema estadual de ensino.
Existem escolas, na capital e no interior, sem condições
de funcionamento, com muros destruídos, paredes ra
chadas, salas de aula com o teto podendo ruir a qualquer
momento sobre alunos e professores. Cito um exemplo,
dentre vários: a Unidade Escolar Firmino Sobreira, no
populoso Bairro de Poty Velho, cujos alunos assistem
às aulas sentados no chão. O pr6prio Secretário de
Educação reconhece um déficit de cinqüenta mil cartei
ras em todo o Estado e de quatorze mil em Ter~sina.

É o caos institucionalizado:
No aspecto salário, a situação é muito mais grave.

Um professor pedagógico, em final de carreira, com
todas as vantagens e gratificações, trabalhando dois ex
pedientes, recebe atualmente NCz$ 171,00, o que o
impede de inscrever-se até mesmo para concorrer a
uma casa-embrião da Cohab-PI, que exige uma renda
mínima de NCz$ 300,00.

Srs. Deputados, durante estes mais de dois meses
de greve, os professores do meu Estado foram recebidos
em apenas três ocasiões pelo atual Secretário de Educa
ção e' uma vez apenas pelo Governador do Estado.
Enquanto o Governo permanece intransigente, um ver
dadeiro regime de terror foi implantado nas escolas:
ameaças de demissão, desconto em contracheque dos
dias parados. No mês de maio, mais de cinco mil profes
sores tiveram descontados 17 dias dos sem salários,
medida arbitrãria, que fere frontalmente a Constituição
brasileira, uma vez que o Governo do Estado, por in
competência ou máfé, não argüi a ilegalidade da greve
na Justiça do Trabalhú ..

Após mais de dois mcses de movimento grevista,
o Governo do Estado fez uma proposta: neste .mês de
junho, daria um reajuste de NCz$ 5.45 a9 professor
pcdagógico. Pressão, ameaças, terrorismo, notícias
plantadas na· imprensa não provocaram ainda o recuo
dos profcssores nas suas justas reivindicações.

SI. Presidente, desejo neste momento conclamar
meus colegas parlamentares que nesta Casa reprcsen
tam o povo piauiense, pam que, .iuntos, independen
temente dc siglas partidárias, reivindiquemos do Gp
verno do Estado do Piauí uma abertura de um canal
de negociação com os professores, que busque atender
às suas reivindicações básicas. Na atual situação de im
passe, não é somen.te o semestre 'que está ameaçado.
é o pr6prio ano letivo. Numa puniçáo descabida e irres
ponsável aos milhares de alunos matriculados nas csco
las públicas estaduais do Piauí.

Era o que tinha a registrar.

o SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a política agrícola do Governo Federal leva
os lavradores. mais uma vez em nossa história. a uma
espécie dc lockaut, que consistc em paralisar as vendas
para forçar o preço justo.

No município mato-grossense de Barra do Garças,
os agricultores deixam os grãos quc colheram ao relcn
to, na caheceira ç1c uma das pontes que dividem os
Estados de Mato brosso e Goiás. aderindo ao movi
mento Nova Xavantina e Água Boa, enquanto, em Ron
donópolis, foi bloqueada a estrada que liga Rondônia
a Mato Grosso, com caminhóes transportando produtns
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agrícolas, parados há dois dias, com ameaças de blo
quear a potite.

O movimento é liderado pela Coopercana e congrega
especialmente os sojicultores, que vêm sendo os mais
prejudicados pela atual política de preços agrícolas.

O Clube de Diretores Lojistas de Barra do Garças
e Aragarças, a Associação Comercial e Industrial e o
Sindicato da Indústria de Alimentos estão apoiando
a reação, visando a forçar o atendimento das pretensôes
dos lavradores.

A produção continuará exposta a céu aberto~ até
que O Governo decida sobre o novo preço 'dos produtos
agrícolas.

Esse bloqueio faz parte de um movimento nacional,
que revela o descontentamento dos produtores rurais
com a política cambial e fiscal, que vem sendo adotada
desde o início do Plano Verão, não totalmente desmon
tado neste outono.

Trata-se de um confisco branco da ordem de sessenta
por cento, conforme declaração do Presidente da Orga
nização das Cooperativas de Mato Grosso, Adroaldo
Gato. .

Fazemos um apelo ao Ministro da Agricultura, que
é um ruralista, no sentido de. que convença os Ministros
da Fazenda e da Economia a afrouxarem es:;e garrote
que estrangula a economia agrária do País.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados.

o SR. MILTON BARBOSA (PDC - BA. pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs.
Deputados;' é triste constatar. que está ocorrendo um
aumento do consumo de drogas no Brasil. A queda
da faixa etária dos viciados alcança crianças de até 9
anos de idade.

O efeito nocivo dos tóxicos no organismo humano
é intensificadô quando o consumidor tem menos de
19 anos, porque o seu corpo ainda está em formação.
Com o prolongamento do uso, o viciadó adquire o hábi
to e pode desenvolver tolerância à droga, o que o obriga
a aumentar cada vez mais a quantidade consumida.
Este aumento progressivo pode elevar o consumo de
drogas a níveis insuportáveis para o organismo, provo
cando a morte. Na medida em que vemos a nossajuven
tude se enredando no mundo dos vícios, consideramos
que a questão não pode ser tratada (je forma isolada.

Estão associados ao problema, dentre outros fatores,
~ ausência de v?gas no ensino fundamental, a escassez
e merenda escolar, a pequena oferta de empregos, a
fome a miséria e a falta de informação sobre os danos
provocados pelos tóxicos.

Sabemos que os meios de comunicação transmitem
aos jovens volume enorme de informações, mas não
conseguem fazê-lo no que concerne à maturação. É
preciso que exista uma preocupação em fornecer infor
mações, através das quais os jovens se sintam estimu
lados para participar de um processo de recuperação
que se associa ao equilíbrio familiar..

Não podemos mais manter-nos omissos, quando ve
mos os nossos jovens marginalizados e sem perspectiyas
de melhora.

Portanto, Sr. Presidente, ao concluirmos, 'queremos
informar que vamos convocar, através de expedientes,
de visitas diretas, de contatos telefônicos e de outros
meios, todas as entidades da sociedade civil, bem cómo
as instituições governamentais de combate aos tóxicos,
com vistas a apresentarmos brevemente um anieprojeto
de lei que trate da questão de forma abrangente, asso
ciando-a aos diversos problemas do ensino e da assis
tência ao estudante, ao desemprego e a todos os outros.
fatores interligados às drogas. ,

Entendemos ainda que este anteprojeto de lei da
Câmara deverá contemplar não só essa abrangência,
como 'principalmente demarrar mecanismos financeiros
de suporte às ações, ao lado de esquemas operacionais
que traduzam. um atendimento dinâmico e constante ..

Abrangência, participação total, recursos financeiros
adequados, profissionalização, educação e imprensa de
verão, dentre outros, caracterizar o diploma legal que
apresentaremos, cujo eixo op.eracional ficará c<?m esse
consórcio de entidades civis e de instituições governa
mentais, não sendo concedida a nenhuma delas prima
zia, exclusividade ou qualquer outra situação que impli
que desmobilização.

Era o que tínhamosa dizer, Sr. Presidente..
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O SR. VALDIR COLATTO (PMDB - Se. Prónun"
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos, entre as bandeiras que levaram milhares de brasi
leiros' às ruas no início desta década, nas memoráveis
campanhas:da luta pela anistia, pelas eleições. diretas
para Presidente da República; pelo fim do regime mili
tar e por uma sociedade mais justa, mais democrática
e mais humana em nosso País, constava a luta dos traba
lhadores rúrais pela reforma agrária.

A mobilização da sociedade civil e a ânsia do povo
brasileiro por transformações sociais permitiram, ainda
que por via do Colégio Eleitoral, a ascensão ao poder
do saudoso Tancredo Neves, através da Aliança Demo-
crática. .

O compromisso do Governo de transição com a refor
ma agrária ensejou a criação do Ministério da Reforma
e do Desenvolvimento Agrário-(Mirad), que,' ainda no
ano de 1985, elaborou. o Plano' Nacional de Reforma
Agrária-PNRA. A legislação norteadora do processo
reformista agrário tinha como base o próprio Estatuto
da Terra, elaborado em novembro de 1964. .

Sr. Presidente, Srs. Deputados, passados mais de
.quatro anos desde a elaboração do Plano Nacional de
Reforma Agrário-PNRA, que previa o assentamento
de 1.400.000 famílias no País, as cifras demonstram
que foram assentadas em torno de 50 mil famílias e
que os assentamentos carecem ainda de infra-estrutura
básica para viabilizá-los economicamente.

As esperanças de milhares de trabalhadores rurais
sem terras existentes no País (entre 5 a 7 milhões de
famílias), após sucessivos golpes desencadeados contra
o PNRA e à reforma agrária por setores anti-refor
mistas, fQ)ram depositadas na Constituição Federal há
pouco promulgada.

No tocante a esta questão, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, a Constituição elaborada 'acabou frustrando os
trabalhadores rurais, pois praticamente fechou as portas
à reforma agrária, dando um passo atrás em relação
ao próprio Esiatuto da Terra.

Posteriormente o Governo extinguiu o Mirad e o
·Incra, este último recriado recentemente por medida
desta própria Casa.

Em meu Estado, Santa Catarina, existem, segundo
dados da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Fetaesc, em torno de 200 mil famílias de sem-terras.

Atualmente se encontram acampadas em meu Estado
em torno. de 2 mil famílias de sem-terras', aguardando
áreas de terras para assentamento.

Acontece, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que estão
praticamente esgotadas as possibilidades de aquisição
de terras para a reforma agrária por via da legislação
existente, pois o texto constitucional praticamente in
viabiliza a possibilidade de desapropriação de terras
por interesse social ao definir que a "propriedade pro
dutiva" é insuscetível de desapropriação e, ainda, está
dependendo de lei complementar que regulamente. e
fixe normas relativas à sua função social.

Restou às'Superintendências Estaduais dos Incrasad
quirirem terras através de compra em dinheiro. Os pro
cessos que já' tinham Títulos de Dívida Agrária 
TDA's emitidos sofrem restrições, pelo fato' de que
estes títulos estão defasados em seu valor real por efeito
de medidas do Plano Verão, e até o momenoto não
foi restabelecido o seu valor real. O alto valor das terras
é outro fator restritivo e limitante na aquisição de terras.

Enquanto isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, os
ânimos vão-se acirrando no campo, levando o País a
um clima de intranqüilidade e apreensão, como o que
se verifica em meu Estado, Santa Catarina, onde as
ocupações de terras continuam a ocorrer. Recentemen
te, uma ordem de despejo judicial de 850 famílias, que
ocuparam uma propriedade. no Município de Palma So
la, no Oeste do Estado de Santa Catàrina, pode resultar
em uma tragédia, pois as famílias se propõem a resistir
ao despejo. . .

O SR. AGASSlZ ALMEIDA (PMDB -PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, há longas décadas, o Nordeste ve~ enfren
tando graves e profundos problemas, substanCialmente
a partir da década de 1940, quando aumentou o desnível
daquela região com o Sul e o Sudeste do País. Fatores
variados provocaram esse desnível do Nordeste, sobres
saltam-se alguns destacadamente a política imprimida
por .Governos centrais, vinculados e comprometidos
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com grupos econômicos do Sul do País, que direcionam
toda a ação governamental para essa área, sobretudo
pela força que sempre exerceu a plutocracia paulista
do café; e, posteriomente, a partir da década de 1940,
pelos grupos multinacionais que se instalaram naquela
região, .que se contrapunham ao desenvolvimento do
Nordeste, a fim de mantê-lo como mero importador
de produtos industrializados pelas empresas do Sul.

Sob o impacto desta distorcida e discriminatória polí
tica, formada pela aliança dos governos centrais com
grupos empresariais sulistas, destacadamente os multi
nacionais, o Nordeste foi sangrado na sua capacidade
produtiva, o que o arrastou a um lento empobrecimen
to, que inexoravelmente se agrava na presente conjun-
tura. .

·Por força de fClrtes pressões, partidas de interesses
de grupos arregimentados até no exterior, implantou-se
uma política, tendo como diretriz a instalação de indús
trias nos centros urbanos, indiferentes ao grande contin
gente da.população rural nordestina, cujo poder aqui
sitivo não alcançava a capacidade de produção das uni
dades industriais instaladas.

Essa' diretriz político-administrativa levou profunda
distorção ao desenvolvimento nordestino.

Inspirado nos planos desenvolvimentistas do grande
estadista Juscelino Kubitscheck, no ano de 1958, reali
za-se na cidade de Campina Grande, Paraíba, sob os
auspícios dos bispos e lideranças políticas do Nordeste,
o projeto da criação do órgão denominado Superin
tendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene;
e, no ano seguinte, 1959, instala-se em Recife a Sudene,
primeiro grande passo de integração da região nordes
tina ao desenvolvimento nacional, cuja grande meta
se fez cumprir desde a sua fundação: planejar o desen
volvimento do Nordeste, integrando-o às demais re-
giões do País. ,

No curso de seus 30 anos, a Sudene tem prestado
relevantes serviços ao desenvolvimento da região nor
destina, mesmo com certos percalços no direcionamen
to de seus planos. No entanto, em face dos fatores
adversos que enfrenta, destacamos os reiterados cortes
que sofreram seus investimentos, muitos dos quais des
viados para outras áreas. E, com essa política de esvazia
mento, por desvios de recursos do Finor para outros
setores, para as áreas do Polígono das Secas, a Sudene
vem sendo depauperada. Com isso, o Nordeste é violen
tamente atingido, predominantementeo setor rural, cu
jas conseqüências mais patentes :foram o aumento do
êxodo da população campesina para os grandes centros
urbanos do País, notadamente o Sul.

Na história desse órgão, que :completa "trinta anos
neste ano de 1989, releva destacar o seu grande papel
de planE\jador e incentivador do desenvolvimento do
Nordeste. Alguns dos seus dirigentes s.e sobrelevam por
sua visão em identificar que, no fortalecimento do setor
primário, a prioridade s\' fazia necessária. Citamos os
nomes de Walfrido Salmito Filho, do atual Deputado
José Lins e do General Euler Bentes Monteiro.

Ess'es ~uperintendentes da Sudene começaram a redi
recionar a nova Sudene, procurando fortalecer a posi
ção do setor primário, até então à margem da política
de desenvolvimento'do órgão,

A partir de 1984, sob a inspiração de homens com
a visão real da problemática nordestina, esboçou-se a
criação da Finor-Alimentos, destacadamente, Finor-Ir
rigação. Sua operosidade começou a ser implantada
em 1988, tardiamente, pois, tendo o Nordeste uma ca
pacidade armazenada de ág'ua de aproximadamente 100
bilhões de metros cúbicos, só a partir do ano passado
essa política foi implementada.

Enfim, desfecha-se e implanta-se no Nordeste.a gran
de alternativa para o seu desenvolvimento - a agricul-
tura irrigada. . .' ~-

Os resultados desta nova política da agricultura Irriga
da para o Nordeste abrem decerto, amplas perspectivas
para aregião. E ela teve como seus idealizadores e

.implementadores Antônio Carlos Frota, Paulo Souto
Ganem e Paul Joubert, com o apoio determinado e
irrestrito do atual Ministro do Interior, Dr. João Alves
Filho... •

Abre-se, portanto, com essa nova política de irrigação
para o Nordeste, uma etapa no desenvolvimento da
região, combatida apenas por grupos contrariados em
seus interesses, que pretendem manter a Sudene como
órgão monopolista, para beneficiar alguns poucos, en-
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quanto a agricultura irrigada integra milhares de pessoas
c prioritariamente fixa o nordestino na sua região. evi
tando-se o êxodo rural.

Patenteamos. neste ano em que a Sudene completa
trinta anos de sua fundação. nossas homenagens ao
Ministro João Alves Filho e aos Drs. Paulo Souto Ga
nem e Antônio Carlos Frota, idealizadores e executores
de uma nova alternativa para o desenvolvimento do
Nordeste - a agricultura irrigada.

o SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados, alegra-me felicitar, desta tribuna, o nobre povo
canadense pelas comemorações de sua data nacional,
que transcorre no próximo dia l' de julho.

Símbolo da pujança econômica, bem-estar social e
estabilidade democrática. o Canadá situa-sc na vanguar
da do desenvolvimento tecnológico mundial.

O Canadá contemporâneo é um exemplo afirmativo
no concerto das nações. Sua diversidade cultural, de
múltiplàs facetas. traduz uma unidade nacional invejá
vel, que se foi forjando e solidificando através dos cami
nhos do tempo c da História.

País de primeira grandeza no cenário internacional,
o Canadá tem uma participação marcante no conjunto
das decisões entre as grandes potências econômicas.

Recentemente. ao firmar com os Estados Unidos um
acordo comercial para eliminação de todas as barreiras
ao livre comércio, tornou-se um vigoroso agen(e nas
relações multilaterais. fottalecendo ainda mais o seu
protagonismo no cenário mundial. Esta união comercial
concretiza a formação de um bloco econômico poderoso
na ordem internacional.

Ao saudar. na pessoa de S. Ex' o Embaixador John
P. Bell. o povo e o governo canadense, f~ço-o imbuído
do scntimento de amizade, exprcssão quc marca as rela
ções bilaterais entre o Canadá e o Brasil e que espelha
o elevado propósito de profícua coopçração e de cres
cente fraternidade entre as nações.

A SRA. CRISTINA TAVARES (PSDB - PE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados. neste final de sessão legislativa, solicito à Presi
dência da Mesa a generosidade de mandar transcrever
nos Anais desta Casa três pronunciamentos que julgo
pertinentes para a conjuntura em que estamos vivendo.
Um deles diz rcspcito à suposta privatiza';ão da fábrica
de computadores Cobra, que tem dado grande contri
buição à tecnologia brasileira e merece, portanto. não
apenas o respeito da opinião pública nacional mas tam
bém scu estímulo.

A suposta privatização da Cobra poderá acarretar
graves prejuízos para o esforço tecnQlógico nacional.

Trago outro pronunciamento que diz respeito à dívida
externa brasileira. O Brasil está engolfado em uma crise
sem precedentes. e em sua raiz estão as dívidas externa
e interna brasileiras.

Finalmente, faço um apelo, por intermédio da Casa,
ao Ministro das Comunicações. António Carlos Maga
lhãcs, quc de forma irregulàr, inconstitucional. autori
tária e arbitrária vem punindo funcionários anistiados
pela Assembléia Nacional Constituintc.

Peço a V. Ex', Sr.Presidente, que considere esses
três pronunciamentos como minha manifestação ao en
cerrar essa sessão legislativa.

DISCURSOS A QUE SE REFERE A ORA-
DORLj: •

Sr. Presidentc, Sr" c Srs. Deputados, o Governo Fe
deral, já no ocaso da sua longa seqüência de desacertos,
resolve cometcr mais um desatino: a apressada privati
zação da Cobra Computadores e Sistemas Brasileiros
SIA, sem analisar devidamentc as conseqüências dessa
medida.

Em recente artigo publicado na "Gazeta Mercantil"
(16-6-89), o Senador Mário Covas, candidato do PSDB
à Presidência da República, alertava que "não se pode
privatizar antes de saber o que são as nossas estatais"
e denunciava a intervenção descabida do Executivo,
especialmentc nas empresas opcracionalmente eficazes.

A intervenç,jo governamental tem sido sempre dano
sa às empresas estatais. Estão aí os exemplos desas
trosos da intromissão do Governo na gestão das grandes
empresas como Petrõbrás, Eletrobrás e Siderbrás, esta
última o 6" grupo produtor de aço do mundo, hoje
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tecnicamente falida, porque o Governo não atende a
seus justos pedidos dc reajuste. De todas as Estatais,
a que vem sofrendo a mais descabida, antipática e crimi
nosa intervenção é a Cobra, orgulho de nossa indústria
de informática.

Empresa hoje reconhecida internacionalmente como
altamente capacitada a produzir equipamentos e softwa·
res da melhor categoria, servindo como exemplo o siste
ma SOX, reconbecido pela Unisoft. homologado com
"zero erro", ou seja, completa aderência ao' padrão
internacional.

A Cobra, criada em 1974. para atuar em área vital
para as atividades econômicas e militares do País, eoire
risco de vida. O Governo, apressadamente, decidiu pri
vatizá-la, estando o BNDES adotando todas as provi
dências para esse fim.

Depois de ter investido milhões dos contribuintes,
em atividades de alto risco, quando começa a acumular
know how e um acervo dc boas rcalizaçõcs, nossas auto
ridades resolvem passar todo esse patrimônio para a
atividade priv~da, a preço vil.

A Cobra recebeu, em 1987, 3,3% dos recursos do
BNDES. Cinco empresas privadas receberam 11,2 mi
lhões de OTN, e a Cobra apenas 424 mil OTN - 8
vezcs mcnos quc a Sharp/Sid e 8 vezes menos que a
Elebra. Em 1988, o BNDES negou todos os pedidos
de financiamento. alegando que somente o faria dcpois
da privatização.

Enquanto as empresas privadas tiveram ajuda e flexi
bilidade para contornar os problemas criados pelo Plano
Verão, a Cobra se viu inteiramentc dcsamparada.

Ao feliz comprador da Cobra o BNDES oferece 45
milhões de dólarcs, quando a metade dessa importância
seria suficiente para sanear a empresa e tirá-la de suas
dificuldades.

Repete-se. mais uma vez. a estranha conduta do BN
DES. que" liberal com a iniciativa privada e excessiva
mente rigoroso com as empresas públicas, deixando
de socorrê-las, para se tornarem inadimplentes e serem
vendidas por baixo preço. A pretexto de um suposto
corte de despesas públicas. a Cobra. que recentemente
investiu. somente no Sistema Linha X, com sucesso,
a importância de 35 milhões de dólares, será pratica
mente doada a cmprcsas privadas, proporcionando-lhcs
fabulosos lucros à custa do contribuinte.

Deixo aqui consignado o meu protesto contra essa
operação lesiva aos interesses nacionais e alerto esta
Câmara para a conduta antieconômica c antiética quc
o Governo vem adotando na privatização apressada
das empresas sob o controlc do BNDES.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, todos os brasi
leiros são iguais perante a lei? Sim - diz nossa Consti
tuição. Não - diz o Ministro Antonio Carlos Maga
lhães. Ao ser promulgada, em outubro de 1988, a Cons
tituição do Brasil concedeu anistia a todos os funcio
nários públicos demitidos que participaram de greves.
Mas o Ministro Antonio Carlos Magalhães não reco
nhece os direitos constitucionais dos demitidos no âm
bito do Ministério das Comunicações.

Durante a campanha salarial, em dezembro de 1987,
os trabalhadores do Sistema Telebrás decidiram entrar
em greve como forma de pressão.

Nada de anormal nisso. Anormal foi a atitude do
Ministro Antonio Carlos Magalhães - demissão de to
dos os grevistas: e mais anormais ainda suas declara
ções:

"Nenhum volta ao trabalho. Quem fizer greve
vai ser demitido e demitido não volta". (TV Ban
deirantes.6-3-88)

Como se vê, fai parte do atual governo um Ministro
autoritário qnc serviu ao regime autoritário e continua
na democracia a agir de fonna autoritária.

Pode um Ministro d'e Estadoagredir a Constltuiçao
com a total indiferença do Congresso Nacional?

Alerto esta Casa para o comportamento antidemo
crático desse p01ítico profissional, acostumado a colo
car-se acima da lei.

Todos os esforços foram inúteis até agora. para que
um Ministro de Estado. obrigado a obedecer à Consti
tuição. se decida a cumprir a Lei.

Esta Câmara tem de adotar severas medidas para
que essa inominável agressão à noss§. Carta não fique
impune.
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Na condição de anistiados encbtram-se dezenas de
funcionários dos Correios e do Sistema Telebrás, aguar
dando que esse especial cidadão se disponna a obedecer
à Constituição,

Na ocasião em que a Câmara dos Deputados inicia
um movimento de moralização e de melhoria de sua
imagem perante a opinião pública, não pode deixar
de convocar esse infrator a prestar contas de suas reite
radas afirmações de que "essa anistia não vale para
nosso setor". (Últi~a Hora -14-7-88)

Se a Câmara nao se afirmar, dcfendcndo intransigen
temente a Constituição que preparou, iniciativas meno
res como as quc cstão sendo adotadas nesta Casa não
conseguirão melhorar sua imagem perante o público.

Apelo às Comissões de Trabalho e Serviço Público;
que já têm conhecimento oficial do assunto. para que
convoquem o Ministro Antonio Carlos Magalhães, a
fim de esclarecer seu antidemocrático e discriminat6rio
comportamento à frente do Ministério das Comunica
ções.

Sr. Presidente, Sr's e Srs.Deputados, todas as Consti
tuições brasileiras, desde a primeira, em 1824, até a
última. em 1988, e mesmo as promulgadas durante o
regime militar, todas, sem exceção. sempre deram ao
Congresso Nacional a atribuição para aprovar o Orça
mcnto da União, cabendo-lhe controlar receita e despe
sa, inclusive recursos externos.

Em pleno governo autoritário, 'a Constituição de
1967, elalJorada pelo Ministro Carlos Medeiros e super
visonada pelo Presidente Castelo Branco, manteve o
controle pelo Congreso do Orçamento nacional.

O Governo Médici. por meio do Decreto-Lei n'
1.312. de 15-2-74, outorgou-se o direito de contratar
empréstimos externos e. mais grave ainda, antes dcsse
decreto-lei já contraía dívidas. ferindo frontalmente a
Carta vigente, pois um decreto-lei não anula um dispo
sitivo constitucional.

Os Governos Geisel e Figueiredo continuaram a igno
rar a Constituição e a endividar o País.

É inconstitucional, e, portanto, nenhum valor jurí
dico tem, o Decreto-Lei n' 1.314/74. Todos os emprés
timos feitos nessas circunstâncias são ilegais, porque
o Poder Executivo não tinha legitimidade para contrair
dívidas externas.

As Constituições brasileiras reservam para o Con
gresso Nacional a atribuição de captar recursos exter
nos, e esse poder não pode ser transferido para o Podcr
Executivo por um decreto-lei. O Congresso Nacional,
em fevereiro de 1974. aprovou o Decreto-Lei 1.312/74,
mas nula é a sua aprovação, como nulo é o decreto-lei.

A dívida externa, após a administração do Presidente
Goulart, era de três bilhões de dólares. O Governo
Castelo Branco começou adquirindo a Bond&Share por
135 milhões de dólares. gerando grande polêmica. O
General M"dici aumentou essa dívida em mais de 100%,
c o Govcrno Geisel continuou utilizando o ilegal decre
to-lei e a elevou para 52 bilhões de d6lares.

Em 1971, o lucro dos banqueiros estrangeiros com
operações no exterior elevou-se bastante: citando ape
nas o Citicorp, de 43% para 72%, e o Brasil era conside
rado o melhor investimento por todos os bancos interna
cionais.

Os negócios da China foram substituídos pelos negó
cios do Brasil.

Sr. Presidente. reconhecendo que a Constituição bra
sileira foi frontalmcnte fcrida, todas a dívidas contraídas
sem o consentimento do Congresso Nacional são nulas
de pleno direito.

Agora. há a necessidade de se apurarem as responsa
bilidades e se executar a ação cabível contra os que
se locupletaram ou ajudaram os peculatários.

Contudo. li Unüio não deve apropriar-se dos recursos
que entraram nos cofres públicos e foram realmente
aplicados em obras públicas necess~lrias.

Devemos lutar para reduzir a nívcl suportável pela
economia nacional os atuais juros extorsivos que noS
são cobrados.

O Governo Sarney já pagou 86 bilhões de dólares
para os serviços da dívida externa. e ela continua cres
cendo. o que bem exemplifiea a exdrúxula situação des
sa dívida.

O SR. NÍLSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, ocupo hoje esta tribuna para fazer uma denúncia
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dolorosa, afim de que conste nos· Anais da Câmara
dos Deputados. Vai haver estrangulamento, e o Nor
deste poderá ficar divorciado do Centro-Sul, ocasio
nando colapso no abastecimento, com conseqüências
imprevisíveis para o comércio; a indústria e o povo
em geral.' ..

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, faço a denúncia
como uma alerta, em vista das precárias condições das
BR-I01 e 116, citando ainda o fato recente do desastre
com ônibus da Empresa Sâo Geraldo, em Sergipe,
quando 'caíram num buraco que equivale e~ profun
didade à altura de um prédio de dez andares. E verdade,
por incrível que pareça. As condições das estradas brasi
leiras estão precárias desde 1987, mas o problema está
se agravando com a deterioração das nossas BR. Nossa
preocupação é que o Nordeste está'ameaçado de perder
a sua.ligação com o Centro-Sul e o Norte, através da
pavimentação. Os desvios estâo 'atrasando as viagens
São Paulo-Recife em mais de dois dias. Além de ocasio
narem atraso nas viagens, trazem perigo a todo instante,
em especial·nas estradas da Bahia, Sergipe e Alagoas.
E, pior ainda, não vemos qualquer possibilidade de
solução. Cada quilômetro de pavimentação está.custan
do hoje cerca de US$ 200 mil,e o Brasil tem mais
ou menos 20.000 quilômetros de estradas totalmente'
arrasadas. .

Ê um desmantelo. Nem o dinheiro do selo-pedágio
vai dar jeito. O DNER ainda não recebeu a verba.

Os nordestinos terão de unir-se em defesa das'suas
ligações, pelas estradas pavimentadas, com o Centro
Sul e o Norte. As estradas se acabando, é o fim, tam
bém, das frotas e de muitas vidas, com os freqüentes
desastres. E, se continuarem as chuvas ~té o mês de
agosto, acredito que, no mês de setembro, virá o çaos:

Isso é muito grave. Estamos fazendo a denúncia e
o alerta, poIs foi ás autoridades, se assim desejarem,
poderão resolver alguma coisa. As péssimas condições
das estradas ocasionam a queda na qualidade da presta
ção dos serviços dos transportadores de cargas, ocasio
nando atraso e dificuldades ao comércio e à indústria,
esta em relação à matéria-prima que recebe, e o custo
para o transportador fica mais elevado,' sufocando o
setor já tão sacrificado com os tributos. .

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, aproveito a
oportunidade para dar conhecimento à Casa de decisão
da Associação Nacional das Empresas de Transportes
Rodoviários de Carga - NTC, podntermédio do seu
líder national, Sebastião Ubson C. Ribeiro, referente
à concessão daMedalha·do. Mérito Rodoviário, por
relevantes serviços prestados.aos transportadores de
carga.

Passo a fazer leitura:

"São Paulo, 13 de junho de 1989.
Exm' Sr. .
Nilson Gibson
MD, Deputado Federal
Câmara dos Deputados
Brasília/DF
Prezado Senhor, .
Ê com grande satisfação que comunicamos a V.

Ex' que, por ocasião da Reunião Ordinária do Con
selho Superior"desta entidade, realizada no dia 31
de maio último, por escrutínio secreto, V. Ex' foi.
indicado para receber a "Medalha de Mérito Rodo,
viário", por relevantes serviços prestados à nossa
categoria.

Dentro em breve informaremos a V. Ex' a data,
o horário e o local designados para a entrega solene
aa aludida Medalha, o que, em princípio, deverá
ocorrer por ocasião do X Congresso Nacional dos
Empresários do TRC, a ser realizado' de 26' a 29
de setembro de 1989, em Salvador/BA.

Atenciosamente, Sehastião Ubsori C. Ribeiro 
Presidente. "

Concluo, Sr. Presidente, afirmando que os transpor
tadores de carga há muito enfrentam crescentes dificul
dades no desempenho de suas atividades, agravadas
pela crise econômica. Mas a posição de liderança assU
mida pelo líder Sebastião Ubson Ribeiro, com o· apoio'
dos seus liderados, sua obstinada e incansável dispo
sição de defender junto aos órgãos públicos os interesses
da ·c1asse .econômica mostram os principais objetivos
alcançados.

Oportunamente voltarei ao assunto.
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A SR' ANNA MARIA RATTES (PSDB -RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -.SI. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, o Governo tem-se mostrado intransi
gente e insensível no tratamento a aposentados e pensio
nistas da Previdência Social, sob o argumento de que
a institui~ão experimenta' enorme déficit financeiro e
por isso não teria condi~ões de cumprir o que preceitua
a ConstituiçãoFederal, no que se refere ao ajustamento
dos benefícios pagos àqueles segurados.

Sabe-se que entre as causas primordiais das dificul
dades de caixa do sistema previdenciário brasileiro des
taca-se o não recolhimento. das respectivas contribui
ções por entidades públicas, inclusive"a União, e empre
sas privadas, estimuladas que são a um comportamento
relapso, ante a ineficácia dos setores de fiscaliza~ão
do Instituto de Arrecadação, o lapas.

Essa lamentável omissão, na verdade, resulta não
exclusivamente de incompetência; mas tambémda deli'
berada intenção de beneficiar os setores patronais, em
prejuízo dos milhões de brasileiros, segurados e'depen
dentes, que não recebem a assistência médica e os bene-'
fícios previdenciários a que têm Qireito.

Não bastasse a visível tolerância quanto aos processos
·de fiscalização, a Previdência Social, por decisão do
Ministro Jáder Barbalho, resolveu aprovar parecer nor
mativo que. anistia devedores inadimplentes, com apli
cação indevida do prazo decadencial de cinco anos pre
vistos no Código Tributário Nacional.

Refiro-me ao parecer CJ/MPAS. n' 085/88, acolhido
.em despacho do Ministro da Previdência' Social, em.
21-2-89,. que contraria frontalmente princípio constituo'
cional,ao estabelecer tratamento jurídicoesdr)Íxulo. e·

. atentatório aos interesses da sociedade. .' .
A medida decisória revogou pareCe~es anteriores e

proclamou a aplicação do Código Tributário Nacional
à matéria disposta no artigo 144 da Lei Orgânica da .
Previdência SociaL

Não há como imaginar-se alguma vinculação entre
contribuição previdenciáriá e. a figura do. tributo, Sr.
Presidente, evidentemente distintas, haja vista que a
Constituição trata das duas matériasem,.espaços bem
diversos: o tributo, no Título VIDa Tributação e do
Orçamento, enquantoaquela contribuição tem por fina
Iidade o financiamento da Seguridade Social, conforme
detenmna o Capítulo II do Título VIII .,- Da Ordem
Social.

Tivesse a característica 'de tributo, como pretende
o Ministério da Previdência, o pagamento a esta deveria
ser previsto no respectivo Sistema Tribu\ário, para in
corporar-se ao conjunto de receitás com tal n'jtureza,
ao invés de se constituir em fonte para aplicação com
pulsória e determinada no custeio do setor social que
se examina.

Desfeita qualquer dúvida de natureza conceitual que
pudesse persistir, conclui-se que a prescrição' ao recebi
mento dos créditos previdenciários é ditada pela legisla
çãoprópria da Previdência, a qual determina textual
mente o prazo de trinta anos,· tal como ocorre com
os créditos trabalhistas: .

SI. Presidente, paralelamente ao seu aspecto denotó
ria inconstitucionalidade, a decisão ministerial em exa
me reveste-se de total ilegitimidade e contra-senso, por
que, ~e aplicada a decadência, ou seja, prescrição dos
creditos em cinco anos, a Previdência estaxá premiando
devedores relapsos e, ainda pior, consentindo na pn\tica
da apropriação indébita, pelo empregador, das cotas
descontadas dos trabalhadores e não recolhidas ao Ia~
pas.

Desejo congratular-me com a Federação dos Traba
lhadOres nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico. do Estado do Rio de Janeiro, na pes
soa do seu Presidente, Francisco Dal Prá, pelomagní
ficCi trabalho de apreciação do assunto, com o qual
encaminhou ao Ministro da Previdência Social consis'
tente fundámentação demonstrando o absurdo do cita:
do parecer, porque inconstitucional e. altamente preju
dicial aos reais interesses da Nação,

Era o que tínhamos para dizer,

O SR. GANDI JAMIL (PFL~ MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos,. o art. 39 da Constituição estabelece que a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios institui
rão regime jurídico único para seus servidores da admi
nistração direta, das autarquias e fundações públicas.
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Urge, pois. Sr. Presidente. que definamos esse regime
jurídico, para o que estoÍl propondo projeto de lei que
institui o regime estatutário para todos os servidores
públicos, com base na Lei n' 1.711, de28/I0152"que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União.

Teríamos apenas duas opções a seguir: ou adotaría
mos o regime celetista ou seguiríamos os ditames da

, Lei n').711. A diferença básica,. Sr. Presidente, reside
na estabilidade adquirida após o estágio probatório,
o que;efetivamente, já é garantido pela própria carta
constitucional.

Estamos, pois, Srs. Deputados, surgerindo a adoção
da referida lei para a regulamentação do art. 39 da
Constituição, o que, certamente, adiantará também a
futÍlra elaboração dos planos de cargos e salários dos
servidores públicos.. .-

Somos da opinião, SI. Presidente, Srs. Deputados,
de que a transformação em lei d.o nosso projeto estará,
certamente, contribuindo para a própria valorização dos
funcionários' da administração pública,. assegurando
lhes suas bases, garantias, direitos e deveres instituídos.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. FARABULINI JÚNIOR (PTB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) -. Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, os concursados para a carreira de Fiscal
Previdenciário aprovados em títulOs e provas aguardam
do Governo a oportunidade de ser recrutados. O mo
mento é oportuno, porque o IAPAS'pediu ao Sr. Minis
tro pór aviso o recrutamento' de 2.550 fiscais, tendo
em vista o preenchimentO dos claros a atender à Previ-
dênciáSocial. .

De 'resto, há também a necessidade de combater a
sonegação desenfreada que ocorre exatamente porque
não há ficalização. É evidente a necessidade de aumen
tar a arrecadação, e is.so se fará por meio do cargo
de fiscais habilitados. E tempo de recrutar-se, e para
isso é indispensável retabelecer. os cargos que foram
extintos. Que se faça em regime de urgência a edição
de' decreto nesse sentido, sem o que tudo ficará no
rol da procrastinação.. Urge contratar fiscais. e dar à
rede do lAPAS a estrutura de que necessita.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Senador Humberto Lucena, Presidente Regional do
PMDB da Paraíba, vem sendo vítima de uma campanha
de desmoralização sistemática feita peJa chamada gran
de imprensa. Na verdade, esse trabalho solerte é dirigi
do mais contra o Poder Legislativo, a classe política,
do que, pessoalmente, contra o Senador Humberto Lu
cena.

Ontem, S. Ex' ocupou a trihuna, no Senado, e fez
um pronunciamento, com que urna prestação de contas
aos seus campanheiros Parlamentares, numa resposta
veemente, que deixa sem qualquer dúvida todos os pon
tos tomados como elementos de acusação nessa campa
nha sórdida que vem movendo a imprensa contra o
Senador Humberto Lucena.

Eis O discurso de S. Ex':
"SI. Presidente, Srs. Senadores, o que mais deploro

é ser vítima da maledicência e da injustiÇj, principal
mente quando elegi a probidade, como um dever per
manente, no dia-a-dia de minha vida pública.

Mas tudo isso é fruto de antipatias e até de inimizades
gratuitas. .

Com trinta e nove anos de vida pública e trinta e
cinco de vida parlamentar; Deputado estadual pOr oito
anos, Deputado federal por dezesseis anos e Senjidor,
no momento, por dez; Líder da Oposição e do Governo
na Assernbléia da Paraíba, na Câmara dos Deputados
e no Senado, em nenhum momento desse longo, difícil
e desafiante itinerário, durante o qual me entreguei,
de corpo e alma, por vocação, aos misteres da política,
pratiquei qualquer ato que, direta ou indiretamente,
pudesse desabonar a minha conduta.

SI. Presidente, Srs. Senadores, a prova maior de que
sempre fui um idealista com os pés no chão, está elIl
dois aspectos fundamentais de minha atuação política.
Em primeiro lugar, nunca mudei de partido, a não ser
quando a legenda: a que me filiara foi extinta, de cima
parabaixo, como aconteceu com o PSD e, depois, com
oMDB, nos idos do autoritarismo. Fundador doMDB,
fui também fundador do PMDB, em cujos quadros mili
to até hoje. Em segundo lugar, mais de vinte anos de
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minha atuação parlamentar, estadual ou federal, foram
de Oposição.

Apesar disso, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sem qualquer consideração pela luta, sem tréguas, que
mantive como líder, do MDB e do PMDB na Cãmara
dos Deputados e no Senado, nas fases mais sombrias
da ditadura, certos 6rgãos de imprensa passaram a fazer
contra mim uma obstinada, injusta e perversa campa
nha, eom.o claro objetivo de desfigurar a minha imagem
de político, aos olhos da opinião pública, principahnen
te, a partir de minha eleição para a Presidência do
Senado, em 1987. Parece que o fato de um Senador
nordestino e paraibano ascender à condição de terceiro
homem da República, na hierarquia de nossa vida políti
co-administrativa,'não agradou a muita gente, sobre
tudo a algumas pessoas que são inimigas impedernidas
do sucesso dos outros.

E o pior é que sequer nos asseguram o sagrado direito
de resposta. Todavia, qualquer esclarecimento que
prestei foi publicado, sempre, como "Carta aos Leito
res", na tentativa de reduzir. no máximo, o interesse
da maioria dos leitores, num claro desrespeito à pr6pria
Lei de Imprensa que garante, ao acusado, o direito
de ver publicada a sua resposta, na mesma página e
com o mesmo destaque. Pelo contrário, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o que se usa, ne~se tipo de imprensa
marrom é o recurso ao achincalhe e ao deboche, num
total desrespeito a quem faz da política um verdadeiro
saeerd6cio.

Homem de bem a toda prova, pois nunca me envolvi,
direta ou indiretamente, em qualquer ato de corrupção
ativa ou passiva na área federal, estadual ou municipal,
ao longo de todos esses anos de vida parlamentar, du
rante os quais s6 fiz empobrecer, confonne as minhas
declarações anuais de Imposto de Renda, evidentemen
te os meus detratores gratuitos, intrigados, com essa
postura de honestidade pessoal e política que faz do
meu nome a maior herança que tenho para deixar à
minha mulher, aos meus filhos e netos, resolveram qua
lificar-me de empreguista e ncpotista, o' que contraria,
inteiramente, a realidade dos fatos.

Se não vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Presidente do Senado, no Biênio 1987/1988, a minha

primeira iniciativa foi, justamente, incluir, no Regula
mento Administrativo, uma nonna que instituiu, defini
tivamente, no Senado, o concurso público de provas
ou de provas e títulos, como a única forma de admitir
o pessoal regido pela Consolidação das Leis do Traba
lho, no Senado, no Cegraf ou no Prodasen, numa época
em que a Constituição, então vigente, s6 exigia concurso
público para o servidor estatutário.

Tanto assim que não nomeei, durante a minha gestão,
um s6 servidor, a não ser para exercer cargo em comis
são ou função de confiança, sobretudo os titulares das
Diretorias, Secretarias e Subsecretarias da Casa.

Igualmente, fui O autor, na Constituição, da emenda
que, afinal, se transformou no dispositivo que estabe
leceu o concurso público, como única forma de admis
são de pessoal, na administração direta ou indireta da
União, dos Estados, dos Territ6rios, do Distrito Federal
e dos Municípios, sob pena da nulidade do ato e da
punição da autoridade responsável, na forma da lei.

Como, então, ser empreguista, Sr. Presidente e Srs.
Senadores? •

Se, após mais de vinte anos de oposição, a nível fede
ral e estadual e até municipal, com o advento da Nova
República, pleiteei a nomeação. para cargos do segundo
e terceiro escalões do Governo Federal, não fiz mais
do que. na qualidade de Presidente do PMDB da Paraí
ba, tentar substituir alguns adeptos do partido que
apoiavam o autoritarismo por correligionários do meu
Partido, atendendo a critérios de confiança política.
A não ser que se pretenda, como certo, que os adver
sários políticos de um novo Governo continuem a co
mandar a sua máquina administrativa. o que seria no
mínimo um verdadeiro contra-senso, em qualquer de
mocracia do mundo ocidental.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto à nomeação
de parentes, já csclareci, amplamente, através de cartas
aos jornais, notadamente, ao Jornal -íio Brasil, e ao
O Estado de S. Paulo que essa crítica não tem a menor
procedência.

As únicas nomeações de familiares que patrocinei
no Senado foram de um filho e de uma sobrinha para
funções de confiança: no meu Gabinete de Apoio. São
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meus Secretários Parlamentares, enquanto durar o meu
mandato de Senador. São eles que se encarregam da
computação de minha correspondência, da recepção
dos meus conterrâneos e dos meus telefonemas, em
Brasília e na Paraíba. Exercem atividades, portanto,
que só podem ser entregues a servidores da mais abso
luta e irrestrita confiança pessoal.

Além disso, tenho uma filha que é também Secretária
Parlamentar do Senador Saldanha Derzi, a setl convite,
até 15 de março de 1990, quando se extinguirá o gabi
nete do Líder do Governo no Senado.

Sr. Presidente, Srs, Senadores, na ânsia de ampliar
a sua acusação, esses órgãos de imprensa difundiram
os nomes de nove parentes que eu teria nomeado para
o Senado, dos quais cinco não são meus parentes, nem
conhecidos, e um não é meu parente consagüÚ1eo, nem
afim.

E se, porventura, houver algum outro parente meu,
pr6ximo ou mais distante, no Senado, não tive qualquer
influência direta ou indireta, na sua contratação, Estão
aí todos os Senadores c, particulannente, os ex-Presi
dentes do Senado, Luiz Viana, Jarbas Passarinho, Moa
cir Dalla c José Fragelli, para testemunhar se, em qual
quer ocasião, lhes solicitei a nomeação de familiares
para o Senado.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Mesa Diretora do
Senado que tive a honra de presidir autorizou, em 1987,
a demissão sumária de mais de duzentos Secretários
Parlamentares e Assessores Técnicos dos Senadores que
não foram reeleitos em 1986, quando a praxe anterior
era, ,iustamente~ enquadrá-los como funcionários, des
de que tivessem. pelo menos, dois anos de serviços,
no Senado.

E, mais, em 1988, como Presidente, acolhi no Plená
rio questão de Ordem do Senador Jutahy Magalhães,
entao 1° Secretário, c decidi que o enquadramento,
como funcionários pennanentes do Senado, dos Secre
tários Parlamentares e Assessores Técnicos dos Senado
res, deferido por maioria eventual da Mesa Diretora
de então, dependeria do voto soberano do Plenário,
o que invalidou, inteiramente, aquele favorecimento
que, inclusive, se prosperasse, beneficiaria os meus fa
miliares que ocupavam algumas funçôes de confiança,

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem age assim
não pode nem deve ser acusado de nepotista. Pelo con
trário, como Presidente do senado, não nomeei para
o meu Gabinete e para o Senado, qualquer parente
meu ou qualquer outro servidor, a não ser para os cargos
em comissão ou função de confiança.

E. afinal, .ap6s trinta e cinco anos de mandatos parla
mentares, posso afirmar, sem medo de contestação,
que não nomeei qualquer parente meu, consagüíneo
ou afim, para o quadro permanente tanto da Assembléia
da Paraíba como da Câmara dos Deputados ou do Sena
do Federal.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, posso, portanto, com
a consciência tranqüila, registrar nas Anais do Senado,
esta defesa que me faz continuar de pé, com a cabeça
erguida, na luta que hei de continuar, por melhores
dias para o povo paraibano e para o povo brasileiro
e, sobretudo, para suas camadas mais pobres c sofridas
que constituem a imensa maioria de nossas populações:

Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)

O SR. JONES SANTOS NEVES (PMDB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, descoberta em 18 de maio de 1502,
durante a segunda expedição à índia, chefiada por um
português, irmão de Vasco da Gama, a ilha de Trindade
foi, 37 anos depois, doada a um Cavaleiro da Casa
Real Portuguesa, por D. João UI.

Essa dominação portuguesa, efetivada s6 no papel,
durou até 1700, quando o célebre navegador e astrõ
nomo inglês Edmund Hal1ey (que deu nome ao famoso
cometa) fez içar a bandeira da Inglaterra naquele pe
nhasco abandonado. Depois da visita de Hal1ey, a ilha
foi freqüentada por navegantes, exploradores, natura
listas, aventareiros de todas as nacionalidades, e por
quase um século seria utilizada como ponto de apoio
aos traficantes escravagistas e piratas ingleses. Com tan
tos e tão variados ocupantes, é natural que ocorresse
a lenda do famoso tesouro enterrado na ilha, o que
ensejou a organização de 13 diferentes expedições, rea
lizadas por aventureiros de todo o mundo. O segredo
do tesouro, que até hoje evoca um pu!,hado de lendas,
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tem, para alguns, contornos de verdade, o que s6 faz
aumentar o fascínio que a ilha exerce sobre o visitante.

O Decreto Imperial n" 9.334, datado de 29-4-1884,
reconhece as ilhas como pertencentes à então Província
do Espírito Santo, Definitivamente brasileira. O primei
ro serviço que a ilha prestou à Nação foi, lamenta
velmente, pouco honroso. De 1924 a 1926, contrastando
com a visão paradisíaca, Trindade serviu corno presídio
para revolucionários políticos, entre eles Juarez Távora
e Eduardo Gomes.

Incorporada ao Município de Vit6ria em 1953, por
meio da Lei Estadual n' 792, de 15-9-1953, somente
quatro anos depois foi ela definitivamente ocupada com
a criação do posto oceanográfico da ilha de Trindade,
sob a responsabilidade do Ministério da Marinha.

Situada a 620 milhas da costa do Brasil, no paralelo
do Município de Vitória (ES), a ilha de Trindade possui
uma paisagem exótica. Para os desabituados olhos brasi
leiros: as belas fonnações vulcânicas que dominam um
relevo muito recortado pela erosão do fortes ventos.
Nessas formações vulcânicas há solos férteis, mas a re
gião é inadequada à plantação, e qualquer tentativa
é inútil, pela velocidade do vento que corta a ilha.

Dadas as reduzidas dimensões de Trindade a quali
dade do solo e a grande distância do continente, a fauna
é bastante reduzida quanto aO número de espécies, ex
ceçáo feita à fauna marinha. "Rei da ilha é o caranguejo,
que não vive s6 no litoral, mas também na montanha,
nos altos picos onde há vegetação, da qual ele se alimen
ta". "Os caranguejos não são ariscos, e. durante a noite,
é preciso andar com cuidado para náo pisoteá-los".
Existem tartarugas verdes, animais gigantescos com
aproximadamente 2 metros de comprimento por 60 cen
tímetros de largura, que invadem as praias para a de
sova.

Com águas muito límpidas, em Trindade pode-se ver
a âncora do navio numa profundidade de 15 metros,
o que equivale a dizer que badejos, chicharros, xaréus,
linguados, sargos-de-beiço, moréias, cações, bodiõe~,

barracudas, garoupas com mais de 50 quilos ç muitos
outros peixes podem ser vistos através das águas crista
linas, oferecendo inesgotáveis emoções ao pescador.

As três ilhotas (cuja área total soma somente 2,5
Km') conhecidas por ilhas Martin Vaz, distantes cerca
de 50 Km a lesta da ilha de Trindade, pela sua inacessibi
lidade, não foram ainda, ao que sabemos, objeto de
explicação geográfica, sendo quase. nula a bibliografia
a seu respeito. "São três pequenas ilhas de origem vulcâ
nica e sobre as quais apenas se vêm raquíticos arbustos",

Assim, graças a uma expedição do "Sírius", navio
hidrográfico da marinha brasileira, têm-se as primeiras
informações geogníficas a.respeito da ilha principal do
grupo Martin Vaz, as quais revelam ter a ilha do Norte
cerca de 700 metros de comprimento e altas encostas
rochosas, que caem abruptamente para o mar, nelas
nidificando grande número de aves marinhas; no árido
platô que forma o seu topo há apenas escassa vegetação
de macegas e arbustos raquíticos, crescendo em solo
fofo, onde habitam caranguejos de pequeno porte.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo Decreto n'
8.054, editado em 19 de maio do corrente ano, pelo
Prefeito Vitor Buaiz, da capital espirito-santense, ficou
criada a Reserva Ecol6gica Municipal das Ilhas Oceâ
nicas de Trindade e Arquipélago de Martim Vazo

Pela sua peculiaridade e pela sua importância, tal
medida deve ser amplamente conhecida desta Casa e
de toda a Nação. É importante, efetivamente, preservar
essa reserva ecol6gica sui generis, bem como viabilizar,
junto ao Ministério da Marinha, a sua efetiva e pcnna
nente sustentação.

Somente com o apoio desta Casa e do Governo Fede
ral é que se tornará possível proporcionar um verda
deiro refúgio à fauna daquelas ilhas, preservando a
grande tartaruga Chelônia Midas e os peixes c demais
animais nativos; salvaguradar a flora endêmica, mor
mente os grandes fetos arborescentes, como a Cyathea
Copelandii e outras plantas nativas; e conciliar a futura
ocupação humana com a proteção do meio ambiente.

Para tanto, contamos com a efetiva participação dessa
Mesa c dessa Presidência.

Muito obrigado.

MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é com grande satisfação que registro, neste Plenário,
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a criação, pele> Governador Henrique Santillo, de grupo
interdisciplinar para o acompanhamento da questão do
garimpo, que não serã apenas um órgão normativo,
mas também com função executiva, para adoção de
medidas concretas que visam à preservação ambiental
das áreas de garimpo.

Trata-se, Sr. Presidente, de iniciativa da maior rele
vância, que traduz a preocupação do homem público
a propósito dos danos ecológicos causados pela garim
pagem. São exemplos disso os rios Peixe, Vermelho,
Crixás e Uru, praticamente acabados, que ameaçam,
com suas águas poluídas, uma das maiores riquezas
deste País, que é o rio Araguaia.

Há todo um engajamento da sociédade no sentido
de defender a natureza por meio de ações efetivas,
.que evitem o pior, vale dizer, o caos ecológico, base'
do tema que marcou o l' Encontro Ecológico e de
Promotores de Justiça do Vale do Araguaia..E nesse
grupo se incluem, entre outras, autoridades como o
próprio PrQcurador-Geral da Justiça do Estado, Dr.
Amaury de' Sena Aires, e o Diretor da Semago, Dr.
-Harlen Inácio dàs Santos:

Inestimável tem sido também o apoio dado pelo jor
nal O Popular e a TV Anhangüera, como veículos de
comunicação sensibilizando a todos no sentido de presti
giar ações dessa natureza, que objetivam a preservação
do meio ambiente.

Era o que me cabia dizer.

o Sr. Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wilson Campos, Segundo Vice-Presidente

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Vai-se pas
sar ao horário destinado às

V,.... COMUNICAÇÕES DELIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) --'- Con
cedo a palaVra ao Deputado Edmilson Valentim, pela

. liderança do PC do B.

O SR. EDMILSON VALENTIM (PC do B - ··RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, no horário destinado às Lideranças, o PC
do B gostaria,.em primeiro lugar, de informar à Casa
que eu, a Deputada Lídice da Mata, o Deputado Célio
de Castro e outros parlamentares estamos entrando com
um requerimento para que o Presidente das Empresas
Estatais Correios e Teléllrafos e Telebrás preste infor
mações sobre o não-cumprimento da readmissão dos
trabalhadores demitidos por motivos grevistas, como
manda o. art. 8', § 5', das Disposições Transitórias da
Constituição Federal. Somente os funcionários ligados
ao Ministério das Telecomunicações ainda não foram
readmitidos, em função da posição onipresente, mais
uma vez autoritária e típica do Ministro das Telecomuni
cações, Antônio Carlos Magalhães.

Em segundo lugar, recebemos na Comissão do TraIJa
lho, da qual sou Vice-Presidente, denúncia do Sindicato
dos Trabalhadores das- Indústrias Óticas de Petrópolis,
segundo a qual a Empresa Solla Brasil,·multinacional
australiana, desrespeitando a legislação. brasileira e;
pior, a nossa Constituição, não respeitando a liberdade
e a autonomia sindicais, consignadas na Carta Magna,
fruto de batalha política travada nesta Casa, fruto de
luta de todo o movimento sindical brasileiro, conquis
tado e consignado naquele texto, essa indústria multina
cional, à revelia da legislação brasileira, demitiu todos
os diretores do sindicato recém-criado em fevereiro des
te ano. No início, demitiu uma parcela dos diretores
do sindicato. Em telex, cobramos-lhe respeito à Consti
tuição, mas a empresa não levou em consideração nos
sos avisos e nesta semana acaba de demitir o resto dos
diretores que ainda estavam .trabalhando. E, pior, Sr.
Presidente, com 'cerca de 600 empregados, a empresa
vem demitindo todos os trabalhadores sindicalizados,
mais de 400, gerando; assim, o terror e impedindo que
os trabalhadores se organizem. .

A Comissão do Trabalho vai, no âmbito da sua com
petência, solicitar ao presidente brasileiro' dessa multi
nacional que preste depoimento sobre o assunto, como
manda a Constituição. S. S' deverá explicar à Comissão
do Trabalho porque não está cumprindo a Constituição
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e, mais do que isso, por que está fazendo esse terro
rismo, demitindo trabalhadores somente por serem sin
dicalizados.

Esta é mais uma prova da ganância, mais uma prova
de que os empresários não conseguem' conviver com
o regimed"einocrático, tanto que na empresa, na indús
tria, Se depender deles, não existirá democracia ou bom
relacionamento com os funcionários.

Esta·é a denúncia que faço na sessão de hoje, Sr.
Presidimte. .

O SR. PRESIDENTE (WilSOn Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Roberto' Balestra, q~e

falará pelo PDC.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC -GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
inicialmente, queremos anunciar a esta Casa a posse,
hoje, de dois novos Parlamentares do Estade> de Goiás,
que assumem nas vagas dos Deputados Tarzan de Cas
tro e Jalles Fontoura,- os Deputados Manoel Mota e
Pa~lo Borges Teixeira, do PDC de Goiás.

Com muito orgulho anunciamos que hoje o PDC
completa 18 Parlamentares na sua bancada.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a condição de
nações primário-exportadoras é a principal caracterís
tica dos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvol
vimento, como no caso brasileiro: embora vendamos
ao exterior bom número de produtos manufaturados,
desde geladeiras e aviões de combate, ainda é grande
a proporção de bens primários em nosso balanço de
pagamentos, como o café, a soja, o cacau; que passam,
antes de vendidos, por simples processos de beneficia-
mento. .

Mas o caso típico de falta de planejamento econômico
e de vigilância governamental está na' exportação' de
madeira em toras: de um lado, dizimamoS as nossas
florestas e, do outro, não incorporamos qualquer traba
lho humano à mercadoria, e salário nenhum se agrega
ao custo das exportações. Seria facílimo desdobrar essas
toras, no mínimo, em tábuas, com aproveitamento
maior de mão-de-obra e acréscimo de renda na opera
ção de venda.

É de se 'estranhar, ainda, a liberação da saída de
madeira em toras justamente quanto há escassez de
matéria-prima na indústria nacional, ao ponto de o País
importar laminados de madeiras do Paraguai para suprir
diversas unidades produtivas brasileiras.

Essaoperação foi vedada há algum tempo, mas agora
o Governo Sarney reabre a exportação de toras, desde
que provenientes de proje.tos hidroelétricos. Evidente
mente, a mesma rota seguida pela madeira de tal proce~ "
dência será feita por aquela oriunda de derrubadas cri
minosas, como ocorre q:eqüentemente na Amazônia.

A Associação Brasileira da Indústria de Madeira
Compénsada - Abince, denunciou essa medida, salien-"
tando que ela permitirá, indiretamente, a destruição
de espécies raras e exóticas, como o jacarandá, além
de contingenciar a venda de madeira serrada, como
a imbuia, o mogno e a virola, tal qual se faz com a
canela e o pinho.

A Abince, a Aimex e demais entidades de classe
enviaram telex às autoridades, "insistindo na necessi
dade de o setorprodutivo ser ouvido".

Encaminhados seis represêntant!"s,--pêfo Ministro do
Gabinete Militar da Presidência da República, ao Dire
tor do Concex, este os devolveu ao mesmo MiilÍstro,
num autêntico jogo de empurra. Mais uma vez o Go
verno está determinado a cometer a insensatez de abas
tecer o mercado extérno.de umrecÍirso natura1"valioso
in natura, prejudicando inclusive a exportação de pro
dutos com maior valor agregado, como o compensado.

A História está dando voltas ao passádo. Assim como
o Brasil não protegeu o seu ciclo de borracha na Amazô
nia, estamos em.vias de desperdiçar o potencial madei
reiro da região, fornecendo madeira bruta ao exterior.

Em 1973, o Concex proibia essa exportação de toras,
incentivando a de produtos manufaturados de madeira.

Não há qualquer justificativa para o recuo da salutar
medida do Concex. E, para conhecimento da Nação,
trago a esta tribuna, a fim de que fique registrada nos
Anais desta Casa, a denúncia do fato ao Sr. Presidente
da República;

Erao que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr"e
Srs. Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao nobreDeputado Maguito Vilela, pela lide
rança do PMDB.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, com 'apreensão li matéria veiculada pelo Jornal
do Brasil relativaà pesquisa sobre o que mais preocupa
a sociedade brasileira. Foi realmente com muita surpre
sa que tomamos conhecimento de que o que mais preo
cupa' O povo brasileiro não é a violência, a inflação
ou qualquer mal que o valha, mas, sem sombra de
dúvida, o câncer chamado corrupção.

SI. Presidente e Srs. Deputados, entendo que o Brasil
chegou ao ápice, ao auge, ao clímax da corrupção. To
dos eis dias o País amanhece sabendo de um escândalo
que envolve corrupção.

Com suas estruturas já tão corrompidas, tão viciadas,
tão corruptas, o País' precisa dar um basta nesse estado
de coisas. O povo brasileiro não suporta mais tantos
escândalos, tanta corrupção. O pior de tudo é que a
corrupção é praticada premeditadamente por pessoas
inteligentes, na calada da noite. Hoje, os homens que
comandam os diversos setores importantes do País vi
vem apenas a imaginar como dar o próximo golpe.

Sr. Presidente, é obrigação do Congresso N.acional
fazer leis mais 'rígidas para punir os corruptos. Na As
sembléia Nacional Constituinte, defendi a prisão perpé
tua para os corruptos, aqueles que, premeditadamente,
na maioria pessoas inteligentes, na calada da noite, gol
peiam o povo brasileiro, cometendo crimes muito mais
bárbaros do que cometem os que acionam o gatilho.
Os que praticam corrupções as mais deslavadas possí
veis muitas vezes tiram a comida das crianças, a saúde
dos aposentados, prejudicam; enfim, todo o conjunto
da sociedade brasileira. Por isso, precisamos contar com
leis rígidas. O Congresso Nacional tem o dever moral
e a obrigação de endurecer com relação aos corruptos.
Este é o grande anseioda Nação e do povo brasileiros.

A pesquisa feita pelo Jornal do Brasil - repito 
demonstra que o que mais preocupa o povo brasileiro
não é a violência, não é a inflação, não é a dívida
externa. 'Por incrível que pareça, o que mais aborrece
e o que mais preocupa o povo brasileiro é justamente
o câncer chamado corrupção, que temos de combater
a qualquer custo, já que eliminá-la é muito d!fícil. Mas
podemos reduzir em 99% esses escândalos que' envol
vem o País. Para isso temos de endurecer as leis e
equiparar os corruptos aos assassinos mais perversos,
aplicando-lhes as leis mais rigorosas. Já cheguei a defen
der na Assembléia Nacional Constituinte a pena de
morte, porque esses são os piores criminosos, que na
calada da noite, premeditada e inteligentemente, vivem
a golpear os cofres públicos e o povo brasileiro. Acho'
que estamos no momento maior da vida brasileira com
relação a este aspecto, a corrupção.

Sr. Presidente, temos de enfrentar isso com muita
dureza, com muita dignidade, para dar um basta a esse
câncer que está apodrecendo toda a estrutura governa
mental brasileira.

Portanto, quero, mais uma vez, registrar a minha
preocupação e" solicitar a todos os' Congressistas que
ajam da maneira mais firme, mais dura contra a corrup
ção no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra, pelo PMDB, ao nobre Deputado Del Bosco
·Amaral. V. Ex' disporá de cinco minutos.

. O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
oDeputado Maguito Vilela,.9o PMDB de Goiás, falou
a respeito da corrupçãó e dos escândalos publicados
na imprensa. Mas tenho a impressão de que os mais
importantes não são os publicados pelo Sr. Jânio de
Freitas,da Folha de S. Paulo, e pelos demais jornais,
como o Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e outros,
inclusive dos Estados do Norte e Nordeste. O grande
problema da corrupção é aquilo que não aflora, mas
que vem sendo praticado e escamoteado à apreciação
da opinião pública. Um dos Ministérios possivelmente
mais envolvidos nessa onda de corrupção é o dos Trans
portes. Se fizermos, hoje, uma devassa na Portobrás,
por exemplo, iremos encontrar coisas que fariam corar
um 'frade de pedra.



6422 Sábado l'

Ontem, recebemos na Comissão de Segurança desta
Casa o Major-Brigadeiro da Aeronáutica, Presidente
da Infraero. S. S', com boa dicção, boa oratória, quando
interpelado pelo Deputado Augusto Carvalho, do Parti
do Comunista Brasileiro, sobre as demissões que vêm
acontecendo, principalmente três - por força de quere
rem aqueles funcionários montar a organização sindical
da categoria foram demitidos, e um deles, curiosamen
te, havia sido promovido ull1 ou dois meses antes, por
méJito - respondeu, da forma mais fascista que eu
conheço, que as demissões tinham sido feitas, não iam
ser reapreciadas, não eram só três, eram quatrocentas,
e elas poderiam prosseguir, porque ele simplesmente
pensava, prestem atenção V. Ex'" vou falar pausada
mente, para que a Taquigrafia anote com absoluto cui
dado, que estava trocando quantidade por eficiência.
Perguntei aS. S' quantos aposentados civis ou reforma
dos da Força Aérea Brasileira estavam ali prestando
serviço com duplo salário, talvez tirando o lugar de
brasileiros que precisam de emprego hoje. Disse S. S'
que seriam por volta de 7, 8% os oriundos das Forças
Armadas ou da Força Aérea Brasileira, e até usou uma
expressão - porque eu não havia dito nada; vestiu
uma carapuça que eu não lhe plantara, dizeudo: "Não
há desdouro nenhum em colocar militares em cargos
de administração".

Ontem - e o Deputado Augusto Carvalho está aqui
presente - não que tenhamos sido pouco hábeis, mas
não percebemos uma coisa muito grave. Estudei as atri
buições da Infraero, e não há as de controle de vôo,
de controle de segurança dos aeroportos, de relaciona
mento com as empresas aéreas, regulando o funciona
mento l,lsuário-empresa aérea. Simplesmente abrem bUM
tiques, arrendam de forma a ser investigada o estaciona
mento do aeroporto de Brasília, para uma empresa cha
mada IJe Mans, que tem esse benefício e que conseguiu
aumentar seus preços em 200% nos últimos dias. Têm
funções meramente comerciais que qualquer adminis
trador de empresas poderia exercer. Aquela história
dita ontem por S. S', que os militares eram necessários
porque se trata de uma função complexa, não é verdade;
é uma função de administrar lojas~ serviços.

Encerro, pedindo aos Srs. Deputados, principalmen
te ao Deputado Augusto Carvalho, que nos reunamos
logo que possível para que aquela resposta fascista,
violenta, de um homem não acostumado à democracia,
seja investigada. De repente, a Infraero pode ser consi
derada o filhote da corrupção do DCA, que precisa
ser investigado mais depressa ainda.

O SR, PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Deputado César Maia, pela liderança do
PDT.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - R.1. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, terminamos hoje o primeiro
semestre desta Legislatura. O meu partido, o Partido
Democrático Trabalhista, tem a clara consciência do
dever cumprido.

SI. Presidente, o Governo, mais uma vez. procurou
maquiar a realidade e produzir algum tipo de reversão
de expectativa, o que chamou Plano Verão. Ora, Sr.
Presidente, se ele muda a moeda e não ajusta as suas
finanças - ao contrário, piora o estado delas; se não
realiza o ajuste cambial de que o País precisa e, ao
contrário, amplia o pagamento do serviço da dívida
externa; se praticamente cria o mercado paralelo de
remessas e de entradas de divisas, e se, por outro lado,
não obedece a qualquer disciplina monetária, é claro
que esse programa não poderia ter dado certo.

Sr. Presidente, nosso partido não ficou apenas da
tribuna oferecendo críticas nessa eco.juntura: apresen
tou um razoável conjunto de alternativas, desde o mês
de março, no sentido de buscar a estabilidade dessa
conjuntura, dentro daquilo que fhamamos instrumen
tos de governabilidade. Apresentamos pelo menos 15
projetos de lei orientados para a ,írea fiscal, para a
área monetária financeira e para a área externa. inclu w

sive para a administração pública. E não ficamos só
nisso. Sr. Presidente. Oferecemos. neste mOlllento. e
nos últimos dias, inclusive, de maneira informal, às au
toridades deste País, alternativas para a tomada de deci
são política e de decisões econômicas dentro de um
roteiro para um programa de estabilização. Mais, Sr.
Presidente, tivemos ainda a sensibilidade de, ao trami
tarem medidas provis15rias, oferecer emendas que viabi-
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lizassem essa conjuntura. Darei dois exemplos: ontem
foi aprovada aqui a Medida Provisória n" 63, através
de uma lei de conversão. Muito bem, o Governo não
consegue. neste momento~ cobrar contribuição social.
E nós, Sr. Presidente, oferecemos um dispositivo, in
cluído no art. 8" desta lei de conversão, permitindo
ao Governo antecipar receitas da contribuição social.
Na tarde de ontem, a Fundação Getúlio Vargas infor
mou que o índice de preços do dia 20 de maio a 20
de .junho, que é o índice de preços que o mercado
financeiro vem usando para fazer a correção monetária,
atingiu 19,6%. Se tivéssemos adotado aqui o corretor
do índice de preços da Fundação Getúlio Vargas, tería
mos produzido uma pequena e importante desindexa
ção na economia, neste momento. Infelizmente, as au
toridades governamentais e parlamentares não foram
és de estarmos enfrentando uma correção monetária
de 26,5%, que é o que virá com o anúncio do IPC,
estaríamos com uma correção monetária, neste mês,
de 19,6% em função de uma emenda por nós apresen
tada e que não foi aceita, o que seria um fato desinde
xador do capital financeiro especulativo.

É com esta consciência do dever cumprido, com esta
sensação de o PDT estar pronto para administrar este
País, que terminamos este semestre da presente Legis
latura.

Gostaríamos, finalmente. de dizer ao nosso eleitor,
que nós, do PDT, estamos presentes e vamos, no mo
mento certo, dar uma solução e uma direção a este
País.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - CDncedo
a palavra ao nobre Deputado Plínio Arruda Sampaio;
que falará pelo PT.

O SR, PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT - SP) 
Sr. Presidente, queria pedir a V. Ex' a inserção, nos
Anais da Casa, de um apelo dirigido ao Congresso Na
cional pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Infelizmente, esse apelo foi feito num dia de esforço
concentrado, de modo que a visita desses novos bispos
não mereceu da Casa a repercussão que deveria ter.
O que os bispos estão pedindo aos Congressistas'! Que
votemos aquelas leis complementares e ordinárias fun
damentais para que a Constituição possa ser plenamente
aplicada.

Sr. Presidente, tenho insistido, aqui, da tribuna, so
bre a necessidade de esta Casa organizar-se para. em
vez de ficar dando respostas a medidas provisórias, assu
mir a iniciativa do processo legislativo, colocando em
pauta e"as leis. Pois bem, os Srs. bispos estão dizendo
mesmo, pois querem que nós, Congressistas do povo
brasileiro, votemos leis que permitam a plena aplicação
da Constituição.

Queria aproveitar os minutos que me restam para
fazer uma segunda observação, esta de grande espanto.
Leio, no Correio Braziliense, as declarações do Gover
nador de Roraima a respeito do mandado de segurança
impetrado pelo Diretor do IBAMA para sustar o des
matamento naquele Estado. Como a notícia está entre
aspas, imagino que seja uma declaração textual do Go
vernador; mas como nem sempre a imprensa reproduz
rigorosamente o que as pessoas dizem, a observação
que vou fazer fica condicionada à veracidade da notícia.
Leio-a:

"O Sr. Fernando César Mesquita requereu um
mandado de segurança, exigindo a retirada de ga
rimpeiros que ocupam áreas florestais e áreas indí
genas naquele Estado. O Sr. Romero Jueá, Gover
nador do Estado, disse o seguinte: a força policial,
para ser utilizada, terá de ser OIltra e não a do
Estado, caso o Juiz conceda esse mandado de segu
rança,"

Digo a V. Ex'; que, se esta declaração for verdadeira
e a situação configurar-se. teremos um tipo de interven
ção federal no Estado, pois o não-cumprimento de um
mandado judicial justifica a intervenção. Negar-se a
cumprir ordem judicial caracteriza espírito ditatorial
de alguns. Se as declarações {orem verdadeiras, vamos
solicitar o "impeachment" desse Governador, porque
é preciso que os Governadores saibam que, neste País,
quando um Juiz requisita' a força policial, essa força
tem de ser entregue por quem a detém. sob pena de
responsabilidade.
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APELO AO CONGRESSO NACIONAL

Excelentíssimos Senhores Presidentes do Senado e da
Cámara Federal,
Excelentíssimos Senhores Líderes Partidários,

Em documento debatido e aprovado em sua 27' As
sembléia Geral, realizada no período de 5 a 14 de abril
do corrente ano, sobre as "Exigências Éticas da Ordem
Democrática", os Bispos do Brasil saúdam a nova Cons
tituição, por nela identificarem um notável avanço qua
litativo, na direção de uma lJova Ordem Demoenítica.

Com efeito, a nova Carta Magna traça o perfil da
socieda.de ideal que se deseja para o Brasil, c, só em
seguida, define os direitos dos cidadãos, para estabe
lecer, finalmente, os princípios fundamentais do Estado
Democnítico. Assim, a figura do Estado surge, no texto
constitucional. como servidor dos cidadãos e respon
sável pela execução dos serviços que devem atender
aos direitos dos mesmos

Os Bispos do Brasil estão, porém, conscientes de
que a Lei Magna, promulgada a 5 de outubro de [988,
não garante. por si só. a efetivação e consolidação da
nova Ordem Democrática, que decorre do espírito e
do texto da nova Carta. Estão igualmente conscientes
dos obstáculos, que se antepõem à consecução dessa
meta. tais como:

• Ameaças periódicas de interrupção do processo de
democratização do País,

• Utilização do Poder Público para exercer pressões
indevidas, em detrimento do bem comum.

• Tentativas de alguns setores da sociedade de adiar,
ou até anular, as conquistas populares estabelecidas
pela nova Constituição.

• A corrupção, que destrói o senso do bem comum
e desmoraliza a vida pública, sobretudo, quando estimu
lada pela cumplicidade e pela impunidade.

• A deterioração da qualidade de vida, principal
mente entre os segmentos populacionais de média e
baixa rendas.

• O aviltamento das condições de trabalho, sob a
ameaça constante da hipcrinflação. da recessão, e dos
encargos exorbitantes da dívida externa.

• O desvio de parcelas significativas da poupança
nacional para depósito em bancos internacionais ou sua
utilização na desenfreada e improdutiva especulação
financeira .

• A perda progressiva de alguns valores básicos de
nossa memória cultural, sob o pretexto de eficácia tec
nocrática e utilitarismo econômico, levando, muitas ve
zes, à violação frontal dos direitos fundamentais da pes
soa c da sociedade.

Face a esses obstáculos convém lembrar, antes de
tudo, os dois fundamentos éticos da nova Ordem Demo
crática:

• A dignidade da pessoa humana, que só se realiza
plenamente no trabalho (com primazia sobre o capital),
na comunhão com os 'outros, e no exercício efetivo
de sua liberdade criadora.

• O princípio da solidariedade, que deve presidir a
vida familiar, a vida das diversas comunidades, e da
sociedade como um todo, para superar as desigualdades
iníquas e injustas nos diversos campos da atividade hu
mana.

Com efeito, a nova Ordem Democrática implica em
uma Ordem Social, Política. Econômica e Cultural. Sua
construção é direito e dever de todos, através do debate,
da negociação, do diálogo, da decisüo e da ação trans
formadora.

Conforme a nova Constituição, aos membros do Con
gresso Nacional, como representantes legítimos do po
vo, é atribuída uma tarefa privilegiada e inadiável 
a de dotar o país com leis adequadas.

Em nome de todos aqueles que os elegeram, e, em
nome de nossa responsabilidade pastoral. queremos di
rigir-lhes, pois, um apelo insistente e traternal: elabo
rem e aprovem, o mais rapidamente possível. em conso
nância com os dois fundamentos éticos acima explici
tados, as leis complementares, exigidas pela Consti
tuição, e indispensáveis à efetivação da nova Ordem
Democrática.

Assim sendo, permitam-nos propor-lhes algumas in
dicações de prioridades com referência às leis e medidas
complementares. que decorrem diretamente do texto
constitucional, solicitando para elas. um empenho todo
especiai, já agora ao longo do mês de julho, bem como.
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apartir·de agosto, quando o.Congresso retomar suas
atividades regulares.

A aprovação· dessas leis·e· medidas será a maneira
·mais·eficaz de garantir a concliJsão do período de transi
ção para a nova Ordem Democrática e de dar condições
para o processo bem'sucedido da eleiçã.o do· novo Presi
dente da República.

Após análise do espírito e. do texto da nova Carta
Magna, e após cotejá-la com a realidade nacional, senti
mos o dever de indicar as seguintes prioridades:

DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

o gratuidade de certos documentos e dos atos neces
sários ao exercício da cidadania;

o garantia de proteção aos locais de culto e a suas
liturgias; .

o prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva; .

o fixação de prestação alternativa'de obrigação legal
imposta a todos (serviço militar);

o sigilo das comunicações telefõnicas para fins de in
vestigação criminal OÚ instrução processual penal;

o procedimento para desapropriação por necessidade
e utilidade pública, ou por interesse social; .

o defesa do consumidor;
o normas sob"reosnovos instrumentos judiciais (man

dado de injunção, habeas data, mandado.de segurança
coletivo;·etc.) .

o punição à discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais; .

o configuração da prática do racismo' como crime ina-
fiançáve1 e imprescritível; .

.o tipificação da 'prática da .tortura , tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, terrorismo e· crimes he
diondos, como crimes inafiançáveis e insusceptíveis de
graça e anistia; .

o extradição de brasileiro naturalizado, em caso de
crime comum, ou.de comprqvado envolvimento em trá
fico·ilícito de entorpecentes e'drogas afins;

o identificação criminal dó·civilmente identificado;

DIREITOS POLÍTICOS

Regulamentação do plebiscito, da.Referendo, da ini
ciativa popular, bem como dã participação do cidadão
na formulação das políticas de educação, meio ambien
te, seguridade, saúde e assistência.

DIREITO DOS TRABALHADORES.

o Salário mínimo, capaz ·de atender às necessidades
vitais básicas do trabalhador ede sua Jamília

o relação de emprego protegido contra despedida ar
bitrária ou sem justa causa;

o proteção do mercado de trabalho da mulher, me-
diante incentivos êspecíficos; .

o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sen
do no mínimo de trinta dias;

o participação nos lucros ou resultados, desvinculada
da remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa; .

o regulamentação do novo tipo de registro dos sindi
catos livremente criados.

POLÍTICA UR.BANA

o diretrizes gerais da política de desenvolvimento ur-
bano; .

o desapropriação de propriedade urbana não-edifi
cada, subutilizada ou não-utilizada, mediante títulos da
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo
Senado Federal. .

POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA
E ~EFORMA AGRÁRIA:.

o definição de propriedade produtiva e de pequena
e média propriedade rural, insuscetíveis de desapro
priação para fins de reforma agrária;
. o definição dos critérios e graus de exigência para .
que uma propriedade rural seja consideradacomo aten
dendo à sua função social;

o regulamentação da participação dos produtores e
trabalhadores rurais no planejamento e· execução da
política agrícola;

o estabelecimento do procedimeÍlto contraditório es
pecial, de rito snmário para oprocesso judicial de de·sa
propriação de imóvel rural
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o regulamentação da aquisição ou arrendamento de
propriedade rural por pessoa física ou jurídica estran
geira, e estabelecimento dos casos que dependerão de
aprovação do Congresso Nacional. .

PREVIDÊNCIA SOCIAL ".. "~ .

O novo Plano de Custeio e Benefício já está trami
tandq no Congresso.

É necessário, porém, garantir que' não se introduzam
elementos que distorçam os 'avanços continuamente,
assegurando-se, áo mesmo tempo,. sua rápida imple
mentação, uma vez aprovadoo Novo Plano.

EDUCAÇÃO

O Projeto de uma nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação já se encontra também em tramitação.
Necessita de .acompanhamento para que aplique coe
rentemente. os princípios constitucionais e seja apro
vado com a rapidez requerida pelo assunto ..

CRIANÇA EADOLESCENTE

Êde grande relevância a elaboraçâo e ·aprovaçâo
do Estatuto do Menor, com base na nova Constituiçâo,
a fim .de atualizar o CÓdigo de Menores e garantir o
efetivo atendimento de todosos direitos dó menor, re
conhecidos pela Carta Magna.

DÍVIDA EXTERNA

É fundamental que se garanta o adequado andamento
e a competente orientação do exame analítico e pericial
dos' atos e fatos geradores do. endividamento ·externo
brasileiro, que o Congresso Nacional atualmente pro
move, através da Comissão Mista, criada de acordo
com as disposições, constitucionais. transitórias.

Há, no entanto, uma preocupação que é urgente para.
os Senhores, os representantes dos demais poderes, e
toda a sociedade brasileira. É a necessidade imediata
de encontrarmos nm caminho possível par~ enfrentar
a persistente inflação com suas duras e perversas conse
qüênci~s que incidem prinCipalmente sobre a populaçâo .
mais pobre. A exemplo dos esforçosde outros países,
temos que descobrir as medidas legislativasmais efica
zes que levem a sanar, a curto prazo, o processo inflacio-
nário. ' . . ' .-

Fazemos aqui um veemente apelo, para que haja
um empenho conjunto das liderançasde todos os parti-
dos em bem do povo brasileiro. .....
. Esta é a expectativa da hora atual que· merecerá o
reconhecimento da sociedade brasileira. .

Senhores Senadores e Deputados, temos consciência
de que nosso apelo· no sentifo de conferir a mais alta
prioridade à legislação e medidas coplementares, que
acabam de ser apontadas, corresponde aos altos propó
sitos que animam os programas de trabalho dessas duas
Casas, e por isso receberá acolhida favorável.

Nossa intenção, ao formálizá-lo, é manifestar-lhes
o apreço à Instituição do Congresso Nacional e veicular,
em termos mais explícitos, as aspirações de todos aque
les que Deus confiou à nossa solicitude pastoral.

Brasília-DF, 29 de junho de 1989. -Pela Presidência
e Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB - Luciano
Mendes de Almeida, Presidente - Paulo Eduardo An
drade Ponte, Vice-presidente - Antônio Celso de
Queiroz, Secretário-Geral.

Porto Alegre, 27 de junho de 1989

Exm' e Revm' Sr: Dom Luciano Mendes de Almeida
DD. Presidente da CNBB

Fomos informados de que a Presidência da CNBB
e a Comissão Episcopalde Pastoral (CEP) da Entidade
farão uma visita ao Congresso Nacional para apresentar
preocupações sobre a elaboração das Leis Complemen
tares e Ordinárias, condição para a efetivação da nova
Constituição.

Nós, como membros da Comissão Central do Conse
lho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic),jgual
mente preocupados com a consolidação democrática
do nosso Paísque, em muito, depende de uma Consti
tuição em pleno vigor, solicitamos que expressem junta
mente a nossa voz neste diálogo, que, esperamos, seja
profícuo para o povo brasileiro.

Com os devidos agradecimentos, unidos na oração,
na comunhão e na mesma Esperança, Gottfried Brake
meier, Presidente.

Sábado l' 6423

. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Deputado Adolfo Oliveira, pela Liderança
doPL.

O SR. ADOLFO OLIVEIRA (PL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
procurarei dividir. meu curto espaço de tempo entre
os diversos assuntos que me trazem à tribuna.

Inicialmente, anuncio à Casa que, logo após o mês
de recesso, pretendo solicitar informações ao Banco
Central, aos Ministérios da Fazenda e das Relações
Exteriores e à Petrobrás sobre o que se comenta a res
peito de crédito à grande empreiteira Mendes Júnior,
no Iraque, que alcança a importânda de cerca de cento
e oitenta milhões de dólares. Propala-se que a Petrobrás
teria utilizado o crédito relativo ao pagamento· dessa
quantia através de fornecimento de petróleo pelo Iraque
e repassado esse crédito à empreiteira, pelo câmbio
paralelo, isto é, praticamente multiplicando por três
a despesa para atendimento de uma firma particular!
Isso mostra a ausência absoluta de controle e fiscali
zação sobre operação de tal ordem. Quero saber se
o Itamaraty também participou dessa operação,

.A outra matéria, SI. Presidente, refere-se a um docu
mento estarrecedor, que desejo, praticamente sem co
mentários, deixar registrado nos Anais da Casa.

Os jornais de grande circulação, no Rio de Janeiro,
publicam, hoje, um manifesto, assinado por colegas
e amigos do Di'. Clidenor Torres, do seguinte teor:

"Aos Médicos

Os médicos do Rio de Janeiro, consternados com
o prematuro falecimento do DI. Clidenor Torres,
Chefe das Clínicas Cirúrgicas do Hospital da La
goa, vêm a público manifestar o seu repúdio aos
-métodos terroristas e totalitários implantados na
administração do .Cremerj.

A insensatez em punir os que cumprem as' leis
dO'País, aqúeles que respeitam as normas e regula
mentos, vitimou ao nobre colega, profissional des
tacado e merecedor de toda a consideração dos
seus pares ede seus inúmeros pacientes.

A intimação ao Dr. Clidenor Torres para compa
recer ao Centro de Estudos do Hospital, onde seria
inquirido pelo Cremerj, que pretendia sancioná-lo
por haver assumido'- designado que fora pela

, atual· Direção do Hospital·~ o cargo de Chefe
das Clínicas Cirúrgiéas, ao ser recebida, emocio
nou-o de tal maneira que levou-o a morte.

Os métodos ditatoriais, o desrespeito às normas
e constante abuso de que são alvo os médicos que
não se filiam àscorrentes esquerdistas, acabam de
cobrar uma vítima fatal. Ninguém será responsa
bilizado pela morte do Dr. Clidenor Torres, lI]as
todos sabem a causa única de tal lamentável fato.

Ao lamentarmos o passamento do DI. Clidenor Tor
res, médico e funcionário exemplar, repudiamos aque
les que o levaram a sofrer tão grande emoção com
sua injusta e atrabiliária medida e que resultou nessa
perda tão grande e irreparável.

Ass: Colegas e Amigos
do DI. Clidénor Torres"

SI. Presidente, também assino embaixo desse mani
festo. Quero expressar meu protesto contra esses atos
de patrulhamento e pressão, verdadeiro terrorismo, que
estão comprometendo o conceito da minha classe 
a classe médica -:- em todo o País.

O Sr. Nelson Aguiar-Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V.
Ex' a·j:mlavra, pela. ordem.

O SR. NELSON AGIDAR (PDT..;. ES. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, na condição da autor
do Projeto de Lei n' 506/89, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, apresento à Mesa a emen
da substitutiva do autor. Vale ressaltatque lste projeto
já se encontra !Í:amitando na Comissâo de Constituição
e Justiçada Câmara dos Deputados.

O SR: PRESIDENTE (Wilson Campos) - Será V.
. Ex' atendid(J, na forma regimental.

. O Sr. Jóão Paulo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra O nobre Deputado João Paulo.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, apro
vamos na Constituição. a duras penas, a anistia dos
trabalhadores das empresas estatais, demitidos em ra
zão de greve e, evidentemente, por motivos políticos.

Essa anistia foi acatada pela maioria das empresas
estatais, a partir da Petrobrás, que reintegrou os traba
lhadores unidos por participação em greve. Em razão
disso, encaminho à Mesa requerimento dirigido ao Sr.
Ioel Marciano Rauber, Presidente da Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos, porque esta Empresa
não acatou ainda o texto constitucional. Esse requeri
mento visa a busear informações sobre o tratamento
dispensado pela empresa a seus funcionários, diante
do texto constitucional.

Acho que a reintegração dessas pessoas é um impera
tivo legal e também uma necessidade social. pois cente
nas de famílias seguem no desamparo, em virtude da
demissão desses velhos e dedicados servidores da Em
presa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o Deputado Augusto Carvalho, pela liderança
doPCB.

O SR. AUGUSTO CÀ:RVALHO (PCB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer
um comentário sobre a declaração do candidato do Par
tido Comunista Brasileiro, Roberto Freire, à Presidên
cia da República, num programa, ontem. em cadeia
nacional de tclevisão. Dizia o nosso companheiro Robe
to Freire, sobre a questão da participação do Estado
na Economia, que o Estado, hoje, na sua intervenção.
tem sido muito mag um fator de transferência de recur
sos públicos para a iniciativa privada 40 que propria
mente indutor do própria processo produtivo e de uma
função estatizante.

Ora, Sr. Presidente. vejo estarreccido nos jornais de
ontem a compovação cabal dessa declaração do compa
nheiro Roberto Freire. Diz-se aqui que o Ministro Ro
berto Cardoso Alves, do Desenvolvimento. da Industria
e d~ Comércio, determinou ao Instituto do Açúcar e
do AIcool que cancelasse todos os contratos de expor
tação de açúcar firmados com base no mercado futuro.
Segundo foi constatado pelo Tribunal de Contas da
União, esses contratos frimados, obrigando o Brasil
a exportar cerca de um milhão de 800 mil toneladas
de açucar. acarretarão um prejuízo da ordem de 80
dólares a tonelada. sendo que hoje ela está valendo
cerca de 300 dólares no mercado internacional. É só
fazer a mulatiplicação e teremos, então, o valor que
deixa escandalizada a opinião pública nacional com a
inpunidade com que autoridades do primeiro escalão,
que ocupam órgãos como 00 IAA, antigos Ministros
responsáveis por esses contratos, campeiam livrimente,
sendo que até hoje, não livemos qualquer desses senho
res punidos e levado às barras dos tribunais.

Nesse sentido, Sr. Presidente, achamos que pe pre
ciso ter pulso neste País. A coisa pública não pode
ser tratada dessa forma, com desprezo absoluto com
o Erário público, carreando recursos que são sonega
dos, desviados do atendimento das riêScessidades bási
cas da população na área social. da moradia, da habita
ção, da saúde, da educação, e fartamente distribuídos
em benefícios de grupos poderosos, muitas vezes vincu
lados aos interesses internacionais.

Fica registrada essa nOSSa avaliaçáo. esperando a pu
nição dos culpados principalmente no caso do escândalo
do Banco Central. pois o Presidente Sarney declarou
que vai até as últimas conseqüências.

A opinião pública c os partidos políticos estão acom
panhando essa investigação, e esperamos que aqueles
que usaram o cargo de Presidente do Banco Central
em benefício dos seus próprios interesses sejam, enfim,
levado aos tribunais.

Muito obrigado.

Documento a que se refere o orador:

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de
Contas da União.

O Deputado Augusto Carvalho, com o endereço
abaixo indicado, representando o pariido Comunista
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Brasileiro - PCB, vem na forma do Art. 74, § 2",
da Constituição Federal, trazer ao conhecimento desse
EgFégio Tribunal os seguintes fatos:

1. O Senhor Presidente da República, através da
Mensagem n' 94, de 1989 - CN, comunicou ao Con
gresso Nacional que resolveu vetar, totalmente, o Proje
to de Lei n' 10/89 (n'1.596/89, na Casa de origem),
que dispunha sobre a política salarial e determinava
outras providências;

2. Antecipando-~e ao exame da Medida Provisólia
n' 70/89, e embora sujeito aser desfeito o Ato Presiden
cial, seja pela rejeição da Medida ou pela rejeição do
veto, a Senhora Ministra do Trabalho fez editar uma
CArtilha. com a finalidade de prestar esclarecimentos
sobre a implantação da política salarial, definida na
referida Medida Provisória.

Em face do exposto, tendo o Congresso Nacional,
na sessão de 28 de junho p.p., rejeitado o veto presiden
cial, tendo sido a Medida provisória prejudicada. requer
a V. Ex' que, na forma da lei, autuada esta. promova
a apruração monetária, dos gastos indevidos e a aplica
ção das penalidades, uma vez apurada a irregularidade,
bem como a remessa das peças ã Procuradoria-Geral
da República, para a apuração da responsabilidade
penal, se houver.

Termos em que
Espera Deferimento.
Brasília, 29 de junho de 1989. - Augusto Carvalho.

O Sr. Ary Valadão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado Ary Valadão.

O SR. ARY VALADÃO (PDS - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a cada momento, a cada dia. a cada hora, a cada instante
surge mais uma preocupação para o povo brasileiro.
O Banco do Brasil vem sofrendo terrivelmente com
a falta de recursos. O agricultor o considera seu e entra
lá sem nenhuma preocupação, sem nenhuma timidez,
pois ele atendia à agricultura. Ontem, fomos supreen
didos 100m mais um desastre do Banco do Brasil, que
já está às portas da falência.

Nossa preocupação é legítima porque os trabalha
dores - especialmente da zona rural - e também os
industriais uecessitam do amparo financeiro do Banco
do Brasil. É um alerta que queremos fazer à Nação
e ao povo, no sentido de que o Sr. Presidente da Repú
blica dê recursos ao Banco do Brasil, para q.ue este
volte a funcionar como fazia antes, quando atendia a
todos os brasileiros.

Essa a advertência que queria fazer ao Presidente
da República e à Nação, Sr. Presidente.

O Sr. vicente Bogo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra V. Ex'.

O SR. VTCENTE BOGO (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados.
estamos participando da última sessão ordinária da Câ
mara dos Deputados neste semestre.

.E a situação em que se encontra o País, particu
larmente as universidades, com os professores e servi
dores em greve, exige do Governo uma solução ime
diata.

Nesta QjJortunidade, não poderia deixar de fazer esse
registro. porque recebi aqui correspondência do relator
da Universidade de fjuí, no Rio Grande do Sul, subs
crita pelas demais universidades comunitárias - cerca
de 21 - em que se queixam de que o Governo não
telT\ repassado os recursos para a sua sobrevivência
e a implementação de suas atividades.

Sr. Presidente, em rápidas palavras, diz o documento,
em certo treeho:

"No Orçamento da União de 1989, foram consig
nados 19 milhões de cruzados novos para as univer
sidades comunitárias. mas, infelizmente. até o mo
mento, não houve a liberação de qualquer valor.
tornando mais difícil Oenfrentamento dos proble
mas aludidos, agravados agora com a necessidade
de recorrer a bancos comerciais com juros de mer
cado."

Julho de 1989

Sr. Presidente, diante da gravidade da situação, gos
taria que V. Ex' autorizasse a publicação dos anexos
que ora estou encaminhando.

Espero que o Governo tome medidas que solucionem
esse problema, para que não se passem mais 30 dias
sem aulas nas universidades.

CORRESPONDÊNCIA A QUE SE REFERE
o ORADOR:

Of. Circo G.R. n' 13/89
Ijuí - (RS), 14 de junho de 1989.

UmoSr.
Vicente Bago
MO Deputado Federal
BrasíliaIDF

Senhor Deputado.
Estamos enviando, em anexo, cópia de ofícios enca

minhas à órgãos federais pelo Coordenador das Univer
sidades Comunitárias, o qual contém pleitos das Univer
sidades Comunitárias no sentido de procurar conjunta
mente soluções para os problemas das Universidades
Comunitárias.

Solicitamos especial atenção de V. S' com referência
ao assunto em pauta, manifestaudo·se junto as autori
dades competentes, no sentido de apoiar os pleitos ora
encaminhados.

Ao ensejo, apresentamos protestos de estima e consi
deração, colocando-nos à disposição do V. S' para o
que se fizer necessário. Atenciosamente - UNIJUÍ
- Universidade de Ijuí- Telmo Rudi Fruntz - Reitor.
Of.4/89

Brasília, 10 de maio de 1989.

Excelentíssimo Senhor
Saudações,
Os reitores das 21 Universidades Comunitárias, reu

nidos em Brasília, para estudo da Portaria n' 75, e 5
de maio pp, do Sr. Ministro da Fazenda e análise da
situação por que passam suas Instituições - atingidas
grande parte delas por greves de professores e, às vezes.
de servidores - tendo concluído pela gravidade do mo
mento vêm expor à consideração de V. Ex' alguns pon
tos da reflexão colegiadà e solicitar a valiosa colabo
ração desse Ministério para o atendimento dos pleitos
que advogam.

1. Inicialmente os Reitores renovam seus agradeci
mentos pela colocação das Universidades Comuuitárias
no programa de apoio, estabelecido no Decreto n"
94.991, de 30-9-1987 e constante do PAG 87/91. uo
qual consta claramente: "com o objetivo de apoiar vinte
Universidades Confessionais e Comunitárias. subsidiar
se-á 30% de seus orçamentos para a implantação e me
lhoria das condições de ensino" (PAG p. 191).

Essa indicação permitiu a consignação de verbas no
ano de 1988, de cerca de NCz$ 5 milhões (cincp milhões
de eruzados novos). já alocados na quase totalidade
às Universidades Comunitárias. embora falte pequena
parcela, agora sob a rubrica "restos a pagar".

2. No Orçamento da União de 1989 foram cousig
nados NCz$ 19 milhões (dezenove milhões de cruzados
novos) para as Universidadeg Comunitárias, mas infeliz
mente, até o momento, não houve a liberação de qual-.
quer valor, tornando mais difícil o enfrentamento dos
problemas aludidos, agravados agora com a necessidade
de recorrer a bancos comerciais com juros de mercado.

Os Reitores solicit.m calorosamente que a verba de
1989 seja liberada para não ser erodida ainda mais pela
impiedosa inflação.

3. Cientes da existêucia de estudos preliminares pa
ra a elaboração do Orçamento da União de 1990. os
Reitores com base nos balanços de 1988 das respectivas
Instituições e que atingiram cerca de NCz$ 83 milhões
(oitenta e três milhões de cruzados novos) da empresa
nos orçamentos executados calculam em cerca de
NCz% 25 milhõe~ (vinte cinco milhõ,,, de cruzados no
vos) o auxílio a ser consignado às vinte c uma Univer
sidades Comunitárias de acordo com as intenções do
PAG 87/91 que estabeleceu subsídios de 30% dos orça
mentos dessas Instituições.

É claro que esse mlmero deverá ainda sofrer reajuste.
conseqüência da inflài;ão de 933%, em 1988 e a já alcan
çada inflação de 100,08% no corrente ano.

4. Os Reitores das Universidades Comunitárias têm
consciência de suas responsabilidades de trabalhar em
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OFENDEU A VEREADORA

Os vereadores de São Carlos reuniram-se numa
churrascaria da cidade, na última quinta-feira, para
votar uma questão que já devia preocupá-los há
algum tempo: quem, entre eles, teria o privilégio
de dormir com a colega Julieta Lui, a única repre
sentante do PT na Câmara Municipal. O resultado
da votação .secreta - vencida pelo peellJedebista
Azuaite Martins foi enviado à vereadora em enve
lope timbrado do Legislativo. Sentindo-se ofendida
e inju1Üada, Julieta registrou queixa na Delegacia
da Mulher e vai pedir, hoje, a abertura de processo

. e a cassação dos mandatos dos 16 vereadores que
participaram da brincadeira por quebra do decoro
parlamentar. '

"Muitos já vinham fazendo gracejos e piadas
de mau gosto. Mas, agora, o baixo nível culminou
numa situação insuportável", reagiu Julieta, 37
anos, 1,89 de altura, solteira. Ela garante que irá
até o fim para ver os culpados punidos.

Na estranha eleição, a pergunta formulada e re
gistrada em um guardanapo improvi,ado como fo
lha de votação era bem direta: "Quem vai ser o
primeiro a comer a Julieta, o novo símbolo sexual
de São Carlos?". Apesar de, tamanha grosseria,
o presidente da Câmara, Paulo Gomes (PDC), que
não participou da bricadeira, não vê como punir
os vereadores: "Estou numa situação difícil, pois
quase todos estavam lá. Além disso, o decoro parla
mentar só é ferido em plenário."

, Izaac Sampaio (PDC) , encarregado pelos cole
gas de enviar o resultado da votação a Julieta, disse
que está arrependido, masnão revelou de quem
foi a idéia: "E uma questão de ética".

O "PRIVILÉGIO" QUE

. Sr. Presidimte, V.Ex' não pode conduzir a sessão desse
jeito. • '

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Infeliz
mente, recebo a censura de V. Ex' mais pela atenção
que me merece. É regimental o pedido d'a palavra pela
ordem: SeV. Ex' estivesse no meu lugar, não a negaria,
porque entendo que é uma democrata.

O Sr. Gumercindo Milhomem -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR: PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Deputado Gumercindo Milhomem, com
panheiro de partido da Deputada Abigail Feitosa.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT-SP. Senl
revisão do orador.) ,- Sr. Presidente, gostaria de de
nunciar uma ação indigna, perpetrada por Vereadores
da cidade de 'São Carlos contra a Vereadora Julieta
Lu;, do Partido dos Trabalhadores.

Muitas vezes já denunciamos a situação de humi
lhação a que se submetem as mulheres em' diversas
atividades sociais de nosso País. Mas, sem dúvida algu
ma, é um absurdo o que aconteceu com a Vereadora
da Câmara Municipal de São Carlos, Julieta Lui, única
representante feminina da população de São Carlos.

Esses vereadores tiveram a indignidade de se reunir
em uma churrascaria da cidade para fazer uma votação,
a fim de decidirem quem seria eleito para passar a noite
com a referida vereadora. Depois encaminharam essa
resolução a S. Ex', dizendo que o Vereador Azuaite
Martins tinha sido O eleito para aquela finalidade.

Sr. Presidente, quero pedir à bancada feminina do
Congresso Nacional que se solidarize com a Vereadora
JulietaLui. Tambémregistro o nosso apoio à vereadora,
pela sua intenção de promover a abertura de um pro
cesso que leve à cassação daqueles vereadores, indignos
da cidade de São Carlos.
Sob~e o assunto foi publicado o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Wilson C~mpos) - Concedo
a palavra ao Deputado Antoniocarlos Mendes Thame,

'pela liderança do PSDB.

O SR. ANTONIOCARLOS MENDES THAME
(PSDB- SP. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presi
dente, tentarei fazer meu pronunciamento em um minu
to, para acelerar os trabalhos. Estou encaminhando a

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex'
será atendido.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelton Frie
drich, pela liderança do PSDB.

o SRc.NELTON FRiEDRICH (PSDB --'-PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo registrar,
no horário destinado à Liderança do PSDB - tempo
que divide com o Deputado Antôniocarlos Mendes Tha
me - fato ocorrido em Curitiba, quando, .no fórum
Paranaense de Debates, vários presidenciáveis, num
total de sete, entre quarta e quinta-feira; participaram
dos debates. Evidentemente, quero registrar a presença
do Senhor Márii' Covas. S. Ex' produziu uma exposição
extremanente positiva, como se pôde atestar pela rea
ção do plenário. Sem duvida alguma, dos presidenciá
veis que lá se apresentaram, foi o que mais respeito
provocou no plenário lotado. A impressão foi a melhor
possível, traduzida nos aplausos ao final; e eu acredito
basicamente à proposta do PSDB, sintetizada no discur
so que vem realizando o candidato tucano - a mesma
fala para o trabalhador, para o empresário, para a classe
média, para0 profissional liberal, para,o assalariado,
para o rico e para o pobre. Portanto; náo pertence
S. Ex' ao elenco daqueles candidatos que pautam' seus
pronuciamentos de conformidade éom a platéia. Por
essa razão, os desafios do Brasil e do PSDB, sem dúvida
alguma, são a carta maior para a acampanha do nosso
partido e do candidato Mário Covas. '

Ontem, em Curitiba, foi possível constatar claramen
te a competência e a seriedade do nosso candidato,
bem assim o conteúdo de sua proposta de governo.

Muito obrigado.

O Sr; Milton Reis - Sr. 'Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) ""':Pela or
dem, concedo a palavra ao Deputado Milton Reis.

. O SR. MILTON REIS (PMDB ~MG. Sem revisão
do orador.) ~ Sr. Presidente, dentre os homens públi
'cos que constituem a galeria da vida política brasileira,
sem dúvida alguma está incluído o ex-Governador Ma
galhães Pinto, que anteontem junto com sua família

,e seus amigos, comemorou seus 80 anos de idade.
Há cinco anos afastado da vida pública por motivo

de saúde, entretanto S, Ex' aindaacompanha com inte
resse a vida pública brasileira e torce para que o Brasil
dê certo:

Ocupou S. Ex' os cargos mais proeminentes do Esta
do e da República. 'Mas foi ejl1 1943, quando assinou
o manifesto dos mineiros' em plena ditadura, verbe,
rando-a - era diretordo Banco da-Lavoura, naquele
tempo - e foi demitido por isso. Nãome refiro ao
Magalhães da Revolução de 1964, mas ao 'subscritor
do manifesto dos mineiros.

E por isso, logo depois, quando candidato à Consti
tuinte, foi o Deputado Federal mais votado da.então
União Democrátiea Nacional. Por esse partido chegou
ao Senado da República, foi Governador de Minas,
Ministro de.Estado, escrevendo em seu curiículo, pelo
.seu espírito público e pela sua honradez e probidade,
páginas 'que ilustram a galeria dos homens públicos de
Minas. ' . ,

Por todas essas razões,desta tribuna, Sr. Presidente,
em nome de muitos da bancada mineira, e acredito
interpretar até o" pensamento da grande maioria dela,
venho manifestar a S. Ex', o ex-Governador Magalhães
Pinto, osuossos cumprimentos e os votos de que ainda
possa, durante muitos anos, acompanhar a vida pública

,do Brasil.' .

Excelentíssimo Senhor ,
Deputado Carlos Corrêa de Menezes Sant'Anna
DD. Ministro de Estado da Educação
Brasília-DF

Os representantes das Universidades Comunitárias,
signatários do presente documento, em cumprimento
dos entendimentos mantidos em audiência concedida
por Vossa Excelência, com a presença do 'Deputado
Luís Roberto Ponte, líder do Governo no Congresso,
expõem e requerem o seguinte:

1. As 21 Universidades Comunitárias do País, re'u
nindo cerca de 240.000 alunos e 30.00 servidores, encon
tram-se presentemente paralisadas por greves e em si
tUllÇão de insolvência acurto prazo.

2. !'!a maioria dos Estados, a data-base de reajuste
salarial dos professores e servidores é o mês de março.

No entanto, em final de abril,' a quase totalidade
dos dissídios não foi consumada (os que já o foram
apontam para percentuais elevados como p. ex., o dissí
dio julgado pelo TRT de Campinas queconcedeu aos
Professores o índice de 91,83%); os possíveis acordos
que se configuram são inviabilizáveispara as Institui
ções devido ao fato de as mensalidades escolares esta
rem congeladas desde o mês de janeiro deste ano.
. 3. Diante deste quadro, impõe-se a urgência de uma
definição governamental quanto ao realinhamento ati
nente às mensalidades escolares, o que possibilitaria
as instituições buscar a superação do atual impasse,
em consonância com a política do Governo Federal..

4. Em face do exposto, solicitam quedentro da polí
ticade realinhaml(.nto de preços, seja fixado ummínimo
de 40% (quarenta'por cento) de reajuste das mensa
lidades escolares sobre os valores congelados, retroa
tivos à data-base do reajuste salarial dos 'professores.

Considerando que as Instituições já absorveram com
reais sacrifícios e sem repasse a reposição salarial impos
ta pelo "Plano Verão", na presente situação emergen
cial este índice proposto daria as condições. mínimas
para que as Instituições venham atender, pelo menos
em parte, as atuais reivindicações salariais e, assim, ,ASr' Abigail Feitosa-Sr. Presidente"peço a palavra
restabeleçam a normalidade acadêmica. pela ordem. '

De outra parte, encarecem a urgência de uma defini-
ção governamental até o final do mês em curso. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V.

Antecipadamente agradecidos pela intermediação de Ex' a palavra. ,
Vossa Excelê~cia, subscrevemp-nos, atenciosamente, . ,A'~RA. ABIGAIL FEITOSA - (PSB ...:o. BA.Sem

Brasília, 26 de abril de 1989. -Ass. ilegívd- PUC/ r7;rsão da oradora.) - Sr.Presidente, gostaria de lem:
RS - Ass. ilegível - Puc/SP - Ass. ilegível- Cat/Pe- ,brar a V. Ex' que fui' sorteada para falar no Grande

.·Iotas - Ass: 'ilegível...,-- Puccamp - Ass. ilegível - / Expediente. Consta dei avulso da Ordem do Dia 'que
Ulbra/Canoas~ Ass. ilegível. - Unimep - Ass. ilegí- fôi distribuído que o meu horário seria 'às la horas.
vel- Unisantos - Ass. ilegível- Univ. S. Fran9isco, Ora, já são llh 15min. V. Ex' está promovendo um
/SP, ~ Ass. ilegível - Univ. Caxias do Sul....,. Ass.. verdadeiro pinga-fogo; encerrando a sessão, e não terei
ilegíVel - Univ. Passo Fundo - Ass. ilegíveL,' direito .de falar no Gra.nde Expediente. Permita-me,

favor da educação superior brasileira e por isso procu:
ram oferecer a cerca de 240.000alunos de suas Institui
ções a melhor qualidade de ensino possível e fomentam
programas de pesquisa e de serviços à comunidade,
que envolvem ao todo 13.000 docentes e mais de 12.000
funcionários administrativos. ' .

É fácil imaginar a penosa tarefa de imprimir a essas
Instituições um rítimo de evolução e' progresso, se a.
única receita dessas Universidades for a mensalidade
dos alunos, aliá~ congelada nos seus valores até poucos
dias atrás! Restará, logo mais, apenas o fôlego para
prolongar-lhes a sobrevivência, se não houver fontes
alternativas de receita. '

, Daí o sentido deste apelo.. Como essas Instituições
não visam ao lucro, elas estão perfeitaménte de acordo
com o art. 213 da nova Constituição: '

'. "Os recursos públicos serão destinados à escolas pú
\blicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - Comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem
seus excedentes financeiros em educação,"

No caso concreto, o atendimento d.as presentes solici
tllções dos Reitores, permitiria, às Instituições impe
trantes, o prosseguimento de sua missão educativa, tão
necesssáíia em face das aspirações da mocidade brasi
leira,

Agradecendo, antecipadamente a atenção de V, Ex',
os Reitores valem-se do ensejo para expressar a V,
Ex' alta consideração e apreço.

Atenciosamente, P. Waldemar Valle Martins, Reitor
,da Universidade Católica de Santos - Coordenador
'das Univ. Comunitárias.
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V. Ex', nos termos regimentais, solicitação no sentido
de que seja encaminhado ao Ministério da Fazenda
um requerimento de informações oficiais, para que se
esclareça por que razão a Instrução Normativa n" 49,
de 10 de maio de 1989, da Secretaria da Receita Federal.
omitiu referência à Lei n" 7.752, de 1989, J/ecentemente
aprovada nesta Casa, inclusive com a derrubada do
veto do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre
benefícios fiscais na área de Imposto de Renda em favor
de pessoa jurídica de natureza desportiva.

Gostaria também de ressaltar rapidamente que, tão
logo empossada a nova Mesa da Câmara dos Deputa
dos, fiz-lhe um apelo em plenário no sentido de que
cobrassem os requerimentos de informações oficiais,
alguns com dois anos sem serem respondidos, C dela
recebi o compromisso. praticamente de todos os seus
membros, no sentido, da cobrança urgente de provi
dências. No entanto, até agora nenhuma providência
foi tomada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Deputado Victor Faccioni, pela Liderança
doPDS.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
neste momento da vida nacional, políticos de todos os
partidos, intelectuais, empresários, trabalhadores, estu
dantes~ em meio a uma crise econômico-financeira e
social jamais vista em nosso País. e estando já em plena
marcha uma campanha eleitoral e numa hora de crise
pelo choque do confronto entre Poderes, erguem suas
vozes no seio da sociedade brasileira para propor a
bandeira parlamentarista.

Essa bandeira, por tantos anos conduzida e defendida
pelo mestre Raul PilIa - manda a justiça que sempre
de novo se repita - e agora enriquecida pela reflexão
provocada pela crise brasileira e fortalecida pela adesão
de importantes personalidades, desejamos que seja
abraçada e assumida pela maioria do povo de nossa
terra, para que plebiscito que haverá de se realizar deci
da pela implantação do sistema parlamentar de governo
no Brasil.

Encontram-se tramitando no Congresso Nacional vá
rias propostas de emenda à Constituição - entre as
quais uma de minha autoria, a de n' 2. de 1988 
que visam a instituir o parlamentarismo, em substituição
ao presidencialismo, prontas para ser votadas, tão logo
a sociedade brasileira decida pela sua implantação.

No plebiscito de 1963, o povo brasileiro decidiu a
volta do sistema presidencial, porque o parlamenta
rismo foi apenas uma solução emergencial para uma
grave crise institucional, e também porque não houve,
à época, esclarecimento e campanha pública sobre o
sistema parlamentarista, mas apenas uma avalanche pu
blicitária em torno do presidencialismo, promovida pe
los detentorcs do podcr. Ademais, a experiência posta
em prática, sem o instituto da dissolução da Câmara,
não configurava um verdadeiro parlamentarismo. Tam
bém à época da Assembléia Nacional Constituinte, pe
las pressões de última hora, o Plenârio decidIu pela
manutenção do malfadado e falido sistama presiden
cialista, estabelecendo-se, em decorrência disso, pelas
características que já tinham sido fixadas na futura Carta
Magna do País até a fase da Comissão de Sistema
tização, um sistema híbrido, marcado pelo confronto
entre os Poderes Legislativo e Executivo, expectativa
que vemos confirmar-se a todo instante.

Agóra, se o povo for convenientemente esclarecido
sobre as vantagens de um sistema de governo que esta
belece a punibilidade e a responsabilidade dos gover
nantes pcrante os governados no qual o Executivo é
a expressão da vontade do Legislativo, e que garante
a participação da sociedade brasileira nas grandes deci
sões da vida nacional, em caráter permanente, e não
apenas no dia das eleições, temos a certeza de que
haveremos de chegar a um grande consenso em torno
das instituições parlamentaristas e de que alcançaremos,
finalmente, o anseio, tantas vezes frustrado, da institu
cionalização definitiva do ideal democrático em nossa
Pátria.

Neste momento, portanto, em quc o povo se prepara
para escolher um novo Presidente da República, e tendo
em vista o malogro e os sobressaltos de quase cem
anos de República Presidencialista, marcados por gol
pes e revoltas, autoritarismo e anarqnia, é preciso que
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cada um faça uma opção consciente, que escolha um
candidato comprometido com os ideais parlamentaris
tas.

Por isso mesmo, cremos que nenhuma campanha terá
sentido. no atual momento. se não for acompanhada
pelo esclarecimento da opinião pública a respeito do
parlamentarismo para que não se repitam os graves
cquívocos de 1891, 1963 e 1988.

Por essas razôes, Sr. Presidente e Sr" e Srs. Deputa
dos, pelas didáticas e oportunas colocações. e por servir
de importante subsídio para a necessária continuidade
e ampliação do debate do tema ao qual tanto me tenho
dedicado, juntamente com outros abnegados compa
nheiros, transcrevo nos Anais desta Casa o artigo "Mé
ritos do Parlamentarismo", de autoria de Benedicto
Ferri de Barros. publicado no jornal Estado de S. Paulo,
em sua edição de 22-6-89.

Eis o texto:

O Estado de S. Paulo - 22-6-89

MÉRITOS DO PARLAMENTARISMO - 2

Benedicto Ferri de Barros
Diziam os romanos: Senatori boni vivi, senatus mala

bestia Como indivíduo, cada congressista pode ser
boa pessoa; reunidos adquirem a irracionalidade e imo
ralidade das multidões. Historicamente, aí estão o Lou
go Parlameuto da Inglaterra e a Convenção da França
para confirmar o dito romano; e, entre nós, o desacerto
da obra produzida pela Constituinte e o desacato com
que os representantes que elegemos avançam em nossos
dinheiros, protegidos pelo anonimato, a irresponsabi
lidade e a impunidade do órgão que integram. A conclu
são dos pensadores políticos sobre as assembléias demo
cráticas é que elas podem ser mais estúpidas .. mais des
póticas. mais ineficientes e mais irresponsáveis do que
uma pessoa sozinha consegue ser.

Como, então, preferir. aos riscos dos desmandos e
desacertos do governo de um presidente, ao de um
parlamento? A resposta está em que, assim como não
depende das qualidades dos parlamentares. o parlamen
tarismo não depende da qualidade do parlamento. Suas
superioridades, como estrutura política e regime de go
verno, está em duas características internas e slltis~ rela
cionadas a dois problemas fundamentais da organização
e do funcionamento da política.. que procuraremos es
clarecer a seguir.

A primeira é o fato de que o parlamentarismo é o
único regime político que dá solução ao problema. de
outra forma insolúvel, de se governar os governantes.
Ele o faz, estabelecendo uma política e um juizado
político capaz de, utilizando as leis e o poder da própria
política, premiar ou punir politicamente os governantes.
atingindo-os, portanto, no único ponto em que são vul
neráveis,

Um governante parlamentar, cujo chefe, o primeiro
ministro! é, por definição, o representante da maioria
dos congressistas, está obrigado, perante seus pares,
a produzir resultados que garantam a permanência des
se apoio. A razão muito simples é que um mau governo
de gabinete ameaça de não-reeleição a maioria dos con
gressistas que o sustenta e, assim, o primeiro-ministro
pode perder o apoio da maioria e, com ele, sua perma
nência no poder.

O parlamentarismo transfere aos próprios políticos
o ônus de controlar o governo, tornando-os fiscais, juí
zes e garantes dos atos praticados sob sua responsa
bilidade, coisa que o público eleitor não sabe, não pode
e não tem como fazer, salvo, vagamente e a longos
intervalos, nas eleições. Levados exclusivamente por
seus interesses eleitorais. os parlamentares são, assim,
"forçados naturalmente" a ser os primeiros interessados
nos resultados do governo - e, se contra todo o bom
senso apoiarem uma política rejeitada pelo povo, o che
fe de Estado poderá, em última instância ele próprio,
convocar novas eleiçôes para uma eventual substituiçã0
do partido e seus representantes que estão no poder.
Os parlamentares podem retirar seu apoio ao governo
e o primeiro-ministro pode convocar novas eleições.
No parlamentarismo, em suma. os políticos governam
os políticos de acordo com as leis do poder e do interesse
político, única instância a que os políticos são sensíveis
e obedientes. As brigas e punições ficam a seu cargo_
mas a sociedade é chamada a intervir por eles próprios,
mediante o veredito final das eleições. se o governo
não funciona bem.
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A segunda vantagem da estrutura política parlameu
tar é a de oferecer solução ao escabroso. sempre mal
colocado e mal resolvido problema da compatibilização
dos poderes. A organização do Estado. segundo a teoria
da divisão do poder entre poderes independentes e har
mônicos. onde o equilíbrio;; teoricamente obtido me
diante a oposiçáo de um poder a outro, é capaz de
mantê-los em perpétuo balanço - mas é incapaz de
assegurar. na prática, quer sua independência. 'Iuer sua
harmonização.

A própria definição
de Poder contém a de supremacia

Ela contém uma contradição em seus termos, é con
trária à natureza do poder, decreta uma luta perpétua
entre 'Os poderes e, portanto, uma instabilidade intrín
seca do Estado - e só funciona na prática por ser
permanentemente violada. Foi inspirada por uma des
confiança com relação ao Poder e o desejo de enfraque
cê-lo e não pela preocupação com a constituição de
um Estado bem articulado, sólido, estável. dotado da
coesão e equilíbrio indispensáveis para - como um
órgão da sociedade e perfeitamente integrado nela 
exercer as funções supremas que lhe são atribuídas.

Se o poder político é a força maior, como lhe cabe
ser, é inconcebível que ele possa operar reduzido a
uma força menor. Um poder independente, por defini
ção, jamais reconhecerá poder superior a ele. 'É falso
e contraditório supor que se harmonize naturalmente
com outro poder igualmente independente.

A definição mesma de poder contém a noção de su
premacia; e é assim que, na prática, o sistema de des
membramento do Estado em poderes independentes
foi sempre burlado pela cooptação e subordinação dós
poderes Legislativos e Judiciário ao Poder Executivo
exercido pelo governo. Não há governo possível se o
Executivo tiver contra si o Congresso ou o Poder Judi
ciário. A instabilidade do presidencialismo republicano
é mera decorrência do confronto potencial entre seus
poderes, decretado por sua péssima arquitetura institu~

cional.
O parlamentarismo elimina esse conflito estrutural

pelo sistema de gabinete. no qual o primeiro-ministro,
como chefe do Executivo. representa a maioria e tem,
portanto, o apoio do Legislativo. Concilia-se, dessa for
ma, a necessária divisão das funções de legislar e admi
nistrar, como divisáo do trabalho indispensável à com
plexa atividade de governar, suprimindo-se entretanto
o conflito de poderes dentro do Estado. Ganha-se, com
isso, a compatibilização funcional de conjunto que a
divisão e oposição entre os poderes jamais podc assegu
rar, e, assim, a estabilidade que o Estado republicano
presidencialista nunca conseguiu,

A separação das funções do chefe de Estado das do
chefe de governo, a divisão das funçôes entre legislar
e administrar, a harmonização entre os poderes dividi
dos mas não opostos, o policiamento do poder político
pelos próprios políticos, desenham uma estrutura fun
cional mais adequada à natureza da política c à sua
organização como Estado. E é essa superioridade estru
tural que torna o parlamentarismo, "ceteribus pares",
superior ao presidencialismo, independentemente da
qualidade dos parlamentares e de suas assembléias. Isto
é, com a mesma qualidade de homens e grupos ele
permite um Estado mais estável e um governo melhor
- por pior que eles sejam.

Benedicto Ferri de Barros é ensaísta e membro da Academia Interna
cional de Direito e Economia.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se
ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra a Sr' Abigail Feitosa.

ASRA. ABIGAIL FEITOSA, (PSB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero. através deste pronunciamento, trazer a minha
opinião pessoal como contribuição para a discussão dos
problemas emergenciais brasileiros, no intuito de auxi
liar sua resolução.

A estrutura sócio-econômica do Brasil é, hoje, basea
da na predominância dos grupos monopolistas nacionais
e internacionais. O desenvolvimento capitalista brasi-
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leiro depende profundamente do sistema financeiro in
ternacional.

O processo de desnacionalizaçao da nossa economia
começou após o término da 2' Guerra Mundial, quando
os monopólios estrangeiros passaram a dominar a maio
ria dos setores mais avançados da indústria, como a
automobilística, a farmaeêutiea, as de fumo, bebidas,
autopeças, máquinas e equipamentos, plásticos, eletro
domésticos etc. Com o advento do golpe militar de
1964, os monopólios estrangeiros e seus sócios menores,
os nacionais, aumentaram sua participação ·em outros
'setores da nossa economia, como o têxtil, petroquímico,
comércio atacadista e a exploração dos nossos minérios
aliados ao latifúndio, com a constituição de imensas
propriedades agropecuárias e medeireiras. Segundo da
dos do CNPQ, do total de 1.624.555 km2 (19% do terri
tório nacional), que correspondem às áreas registradas
para pesquisa e mineração no Departamento Nacional
de Produção Mineral- DNPMJMME, os grupos mine
radores estrangeiros detêm o controle de 38%.

O Brasil está sendo ocupado pelos estrangeiros e seus
testas-de-ferro, que, ao conseguirem propriedades ru
rais de até 15 milhões de hectares, dizimam nossas flo
restas, escravizam nosso povo e promovem um injusto
processo de acumulação de riquezas e divisão de terras.

Inclusive nesse processo a que me referi, pelo qual
dizimam nosso povo e assassinam nossas lideranças,
quero prestar uma homenagem, neste instante, ao am
bientalista Chico Mendes e ao Deputado João Batista,
do PSB, ambos assassinados, cujos casos ainda não fo
ram solucionados.

Isto não é supresa para nós, haja vista a situação
em que vivem os trabalhadores rurais do Brasil, espe
cialmente os de Rondônia e de toda a Região Amazô
nica. Esta situação leva a conflitos fundiários cada dia
mais acenmados, sendo que no meu Estado, a Bahia,
os índices de violência e assassinatos no campo chegam
às raias da insuportabilidade.

A Fetag, na Bahia, já se tem pronunciado seguida
mente sobre esse assunto. Os trabalhadores rurais têm
se organizado, mas a violência continua muito alta.

As atividades agropecuárias tornam-se crescente
mente dependentes das indústrias que produzem trato
res, máquinas agrícolas, adubos, sementes e fertilizan
tes. Hoje, temos perto de 200 indústrias subsidiárias
de multinacionais que fazem parte do complexo.agroin
dustrial.

O entrelaçamento de;;tas indústrias, sob o controle '
das multinacionais, formou o complexo 'industrial que
exerce'um crescente controle sobre a atividade rural,
especialmente sobre os médios e pequenos produtores
do campo.

Agora mesmo estamos discutindo o problema dos
produtores de cacau e de soja, que estão em dificul
dades, em virtude da grave crise no setor agrícola.

Nesta semana, assistimos, nesta .capital ao protesto
dos produtores de soja de todo o Brasil. Na verdade,
enquanto o produto agrícola cresce, comparativamente,
em pequena porcentagem, todo o setor, que é cOntro
lado pelo complexo agroindustrial e permanentemente
nas mãos das muItinacionais, subiu assustadoramente.
E os pequenos produtores, notadamente eles, não têm
como fazer face à crescente, despesa de manutenção
de suas propriedades.

Na Bahia os pequenos produtores de cacau estão
vendendo suas propriedades, enquanto os exportadores

,fazem uma política de tal modo que para eles é prefe
rível que o produto baixe, a fim de comprarem as pro
priedades. Desse modo, acentua-se o monopólio da ter
ra ein mãos de grupos, e a riqueza se concentra: Os
pequenos produtores não têm como fazer face às suas·
despesas, e os grandes produtores avançam cada dia
mais nas scas propriedades. '

Ouço, com muita honra; a nobre Deputada Beth Azi
ze.

A Sr' Beth Azize - Vejo apreocupaçãó de V.Ex'
quanto à questão central de seu pronunciamento: a vio
lência ao trabalhador, sobretudo ao trabalhador rural.
V. Ex' réferiu-se também à Amazônia. Quero diier-Ihe
da minha e;noçâo ao ouvir V. Ex~ tratar desse assunto,
trazendo~o à discussão desta Casa. Existem várias fór
mulas de a violência se manifestar sobre o homem rural:
a violência que parte do Estado, do poder público sobre
o homem sobre o cidadão. E, no Brasil, já se tornou
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freqüente, e até praxe, concentrar-se essa violência so
bre os mais fracos, os menores, os pequenos, como
é o caso dos pequenos produtores, dos trabalhadores
rurais, aqui incluídos os pequenos agricultores do meu
Estado;o,Amazonas. Veja V. Ex' o que acontece agora.
O EstaiÍo do Amazonas está totalmente sobmérso, com
metade de suas terras firmes cobertas pelas águas. E
o que faz o Governo Federal? A televisão mostra cons
tantemente essa situação, e os parlamentares desta Casa
já tiveram oportunidade 'de assistir à miséria; à fome,
ao desemprego por que passa hoje a população amazo
nense, tanto no interior, onde a agricultora está comple
tamente dizimada, a economia tótalmente desestrutu- '
rada, como na própria capital do Estado, Manaus, onde
36 mil pessoas estão desabrigadas. Essa é uma forma
de violência cruel do Estado sobre o cidadão, do ]Joder
público sobre ocontribuinte, sobre o povo trabalhador,

· porque, até hoje, nobre Deputada, o Governo Federal
nada indicou, nada sinalizou em defesa dos desabri
gados da maior enchente no Estado do Amazonas desde
os idos de 1953. E o que é mais grave: toda vez em
que há um problema regionaL, de seca ou enchente,
o Ministro do Interior, no avião do Ministério, sobrevoa
aquelas áreas: Ocorre que o Ministro do Interior está
passeando no exterior, e nenhum de seus representantes
se deslocou ao Amazonas para tratar desta questão.
Meu Estado conta com um órgão de desenvolvimento
da região, que administra' a distribuição de quotas para
as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus.
E a maior parte delas é constituída por grandes grupos
empresariais que ali estão apenas para sugar o trabalho
do povo amazonense, usufruindo dos incentiv.os fiscais,
explorando o povo, enriquecendo de todas as maneiras,
contrabandeando quotas de importanção, com a coni
vência do Superintendente da Suframa, que é o maior
contrabandista de quotas de importação que aquele ór
gão jateve. E não vi liberação de um centavo sequer
deste órgão, desta autarquia, para socorrer os flagelados
da enchente do Âmazonas. Para mim, nobre Deputada,
essa é uma forma de 'violência cruel que precisamos
denunciar e combater nesta Casa. Muito obrigada pela
paciência de V. Ex'

A SRA. ABIGAIL FEITOSA - NobreDeputada Be
te Azize, V. Ex' se tem caracterizado por ser uma parla
mentar ,combativa; comprometida com o povo, princi
palmente com o povo trabalhador do Amazonas. Por
isso, incorporo o aparte de V. Ex' ao meu pronuncia
mento. Cabe:nos pedir ao Tribunal de Cqntas que envie
a esta Casa a prestação de contas do órgão, ,a fim de
que, a partir daí, se tomem as providências legais neces
sárias, no sentido de acabarmos com a impunidade neste
País. Se a Suframa continuar assim procedendo, estará
caracterizada a impunidade. Ocomportamento do Mi
nistério do Interior deve mudar também. Por exemplo,

· ao invés de, diante de uma calamidade, como enchente
ou seca, distribuir carros-pipa, cobertores e comida,
devemos tomar uma atitude com vistas a resolver o
prolema, para que não mais tenhamos de assistir ao
que vimos ocorrer neste ano, 'em Salvador, onde as
pessoas morreram soterradas. Somente morrem soter
rados os pequenos, os que moram em favelas, em inva
sões, os que não têm condiçõ'es de morar condigna
ment~, embora com direito a isso, porque são cidadãos
deste País.

Retornando ao meu pronunciamento, gostaria de co
. locar que esta situação leva o capitalismo,brasileiro à
dependência tecnológica e financeira, com a marcante
subordinação, dÇl nosso País ao sistema imperialista in
ternacional. O Governo, além de incompetente,'está
comprometido e.a soldo desta situação. Somente fomos
subjugados pelos Estados Unidos da América, que não

· aceitam que cresçamos, como 'ficou c~racterizado com
ocaso dos microcomputadores. Tal atitude ficou clara
quando'; e!Il 7de setembro de 1985, o então Presidente
dos Estados Unidos, Ronald Réagan, atacou.e classi
ficou a política brasileira de informática como preju
dicial e injusta, por pr.ejudicar as vendas de erripresa'"s
norte-americanas no Brasil e impedir o livre acesso ao
mercado brasileiro, ameaçando com retaliações e san
ções 'em outras áreas de comércio.

As medidas do Governo Federal, em termos de polí
tica econômico:financeira, salarial etc. São tomadas de
acordo com os interesses monopolistas e a orientação
traçadapelç FMI. .
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A situação s6cio-econômica do Brasillem ao cresci
mento cada dia maior do contingente das camadas mé
dias assalariadas, que são assim proletarizadas_ ao mes
mo tempo em que aumenta o exército de subempre
gados que passam a ser proletarizados e se constituem
num dos traços mais marcantes do capitalismo brasi-

. leiro, trazendo a miséria do campo para as populações
urbanas, que vivem desprovidas da infra-estrutura míni
ma neCessária, como saneamento básico, água, energia
elétrica, transporte, habitação, educação, saúde e lazer.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sabemos ser a dívida
externa uma fonte permanente de sangria das nossas
riquezas. Tudo o que se 'produz no Brasil quase que
sóserve para pagar os juros desta insólita dívida. Esse
Governo, títere dos interesses internacionais, tem no
seu Ministério da Fazenda um tecnocrata insensível e
cruel para com os trabalhadores, serVidores públicos
e o povo brasileiro, e estou convencida de que o Sr.
Mailson da Nóbrega é o grande advogado dos interesses
estrangeiros; como recentemente ficou comprovado no
Sela, no dia 16-6, em Caracas, quando foi contra a
negociação'coletiva da dívida externa dos países latino
americanos.

Constatamos que esta política do Governo Federal
representa um peso insuportável na economia nacional,
gerando o desemprego, baixos salários e a acumulação
da riqueza nas mãos de uma minoria, e deixa na miséria
a grande maioria da população brasileira.

A soberania nacional não pode continuar a ser desres
peitada com o monitoramento da nossa economia pelo
sistema financeiro internacional. O Brasil está em reces
são, e o Governo Sarney, após editar o Plano Verão,
vem agora ,liberar as mensalidades escolares e todos
os preços, jogando o País no perigo da hiperinflação,
para desespero dos trabalhadores, que estão com seus
salários arrochado's, apostando no impasse político e
institucional que nos leve a um novo golpe e ao perigo
da guerra civil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, os trabalhadores não
aceitam a responsabilidade da crise, ao fazerem as suas
greves, devidas à situação de penúria e miséria em que
vivem, com seus salários aviltados pelo confisco e o
arrocho salarial por parte deste Governo. A Consti
tuição diz que é patrimônio o mercado interno, e está
sendo desrespeitada.

Desde que fui eleita Deputada Federal defendo o
não-pagamento da dívida externa, 'o rompimento de
todos os acordos com o FMI e a criação de uma política
desenvolvimentista e independente para a nossa Pátria,
articulada com os outros países da América Latina.

Faço um parêntese para dizer que me sinto preocu
pada com O que está acontecendo no Panamá. O povo
panamenho está tentando obter armas, porque paira
no ar a ameaça de uma invasão americana. O problema
cinge-se à questão do Canal do Panamá, que é mais
utilizado, em primeiro lugar, pelos Estados Unidos e,
em segundo lugar, pelo Japão. Os Estados Unidos de
têm; inclusive, naquela área do canal, toda uma parafer
nália ligada à questão de segurança.

Pelo contrato, dentro de pouco tempo o canal passará
para o povo panamenho. Mas os Estados"Unidos não
aceitam isso.

Chamo a atenção para a questão da própria segurança
da América Latina. Chega de invasão de países, chega
de submissão por parte da América Latina. Amanhã
tentarão a invasão do Panamá, e já se diz que pode
serinc!usive no dia 19 de julho. Se agora eles invadem
o Panamá, mais adiante podem invadir outro país, inclu
sive o 'nosso, que poderá ficar vulnerável. Temos de
ter uma 'política externa voltada para a América Latina
como um todo.

É necessário que os empresários brasileiros invistam
nas suas empresas e que a ciranda das aplicações finan
ceiras no open, no over etc. desapareçam. O último
escândalo dos especuladores das Bolsas de Valores do
Rio de Janeiro e São Paulo é uma insólita agressão
ao povo. Todos os responsáveis terão çe ser conhecidos
da Nação, e a lei penal, terá de ser executada sobre
os mesmos, sem nenhuma exceção.

Espero que o nosso povo exerça a sua soberania em
15 de novembro, elegendo um Presidente da República
que não tenha o menor vínculo ou responsabilidade
com esta situação e que possa priorizar uma política
desenvolvimentista, sem subordinação ao sistema finan
ceiro internacional, indo à procura até de novos merca- _
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dos para as nossas exportações e se comprometendo
com um projcto de uma verdadeira reforma agrária,
eliminando o latifúndio e a propriedade rural impro
dutiva. Acredito que se o novo Presidente da República
assim proceder, será criada uma nova situação de oti
mismo, com trabalho e progresso social.

Aí está todo o leste europeu, com quem podemos
começar a incrementar o comércio, porque dinheiro
não tem cor. Se pode vir dinheiro do Japão, dos Estados
Unidos, também temos de tentar um acordo para que
aumentem os investimentos c as trocas comerciais com
o leste europeu.

Acredito que os países do Terceiro Mundo podem
aliar-se e exercer pressões sobrc as nações capitalistas
e o sistema finahceiro internacional, no sentido de uma
negociação justa cm relação à dívida externa, com o
seu não-pagamento, já que a responsabilidade do cresci
mcnto da mesma e dos seus juros pertence às nações
capitalistas e, em especial, aos Estados Unidos, quando
elevaram os juros, aumentando a rapinagem sobre o
nosso povo e os outros do Terceiro Mundo. Somente
a união dos países do Terceiro Mundo mudará a situação
injusta em que vivemos.

Temos de dcsmascarar as maquinações do Palácio
do Planalto e dos seus acólitos quando jogam no impasse
político institucional. Tentam criar uma situação artifi
cial para levar o País a uma noite de ditadura. Não
nos amedrontam as bombas assassinas do terrorismo
fascista, que continua impune como na época em que
faziam o mesmo, estourando bancas de revista, espetá
culos artísticos e sedes de jornais.

Sr. Presidente, Srg. Deputados, no início desta sema
na o jornal O Estado de S. Paulo recebeu um panfleto
de ameaças de morte ao seu corpo de jornalistas. O
jornalista Hugo Studart, da revista Veja, também se
encontra ameaçado de morte pelo CCC, que ressurge
das trevas. Esta escalada do terror fascista começou
com a explosão de bomba em Volta Redonda, no me
morial aos trabalhadores assassinados na última greve
da usina siderúrgica daquela cidade .. Pergunto o que
o Governo Federa! tem feito para acabar com estes
grupos assassinos. Nada. porque não está interessado
em puni-ias. E uma situação de cumplicidade. Os tcrro
ristas não conseguirão o seu intento, porque o Brasil
de hoje não é o mesmo dc 1964. ou seja, o nosso povo
cresccu o seu nível político. e sabe identificar quem
tem interesse no terror e na vioiência. Os terroristas
fascistas não conseguirão vencer. mesmo com o Go
verno fazendo vista grossa e apostando no caos. O povo
é grandioso e forte para impedir que a direita consiga
eliminar o que conquistamos - a democracia.

Temos de defender a nossa Constituição e suas regras
estabelecidas. inclusive o calendário eleitoral. Acredito
no avanço político e social do Brasil. já que á nossa
população não suporta a continuidade desta situação
anacr6nica, em que os valores de seriedade e da moral
foram destruídos. E. como dizia Rui Barbosa, "os ho
mens sérios sentem vergonha de serem honestos" diante
da impunidade reinante do Brasil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. acredito no combate
à corrupção, aoS cspeculadores e aos entreguistas de
ontem e de hoje, que estão de plantão no Planalto.
As eleições de novembro levarão ao Palácio do Planalto
um novo Presidente. que terá com a Nação o compro
misso de sua completa independência, com um projeto
dcscnvolvimentista que exterminará a recessão, o de
semprego, o arrocho salarial e a corrupção.

O povo vencerá.
Creio no poder de anãlise do povo brasileiro, c acre

dito que ele vai entender que somente uma pessoa que
realmente tenha compromisso com O desenvolvimento
e com o anseio dos trabalhadores deverá chegar à Presi
dência da República. O meu partido, que está na Frente
Brasil Popular, apáia ó companheiro Lula, c creio na
sua vit6ria para Prcsidente. (Palmas.)

A SI" Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V.
Ex' a paiavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidene, diante da situação
de irregularidade em que ficaram as nossas reuniões
de Câmara.·por-conta das medidas provis6rias. que
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nos obrigam a consumir todo o nosso tempo em reuniões
de Congresso, e vendo que estamos chegando ao final
do semestre, peço licença a V. Ex' para solicitar à Mesa
que aceite a entrega, que faço neste instante, da emenda
parlamentarista organizada pela Frente Parlamentarista
Nacional. Esta emenda é assinada por 177 Srs. Deputa
dos, que são os que estavam aqui c puderam assinar,
mas nesta altura já conta com o apoio de mais de 250
companheiros integrantes da Frente Parlamentarista.

Aproveito. Sr. Presidente, para chamar a atenção
para um fato: não temos nenhuma pressa. A emenda
não é casuísmo algum, não entra para prejudicar a can
didatura de "a", "b" ou "c", até porque não temos
bola de cristal para saber quem será o vencedor. É
uma emenda a favor do Brasil. Nestes dias, estamos
vivendo, e não assistindo, o confronto mesquinho, bur
ro - na expressão correta da língua portuguesa - e
leviano entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
A mensagem do Poder Executivo que ontcm chegou
a esta Casa mereceria da nossa parte uma observação:
se o Presidente Sarney está dc fato tão prcocupado
- nesses últimos meses de sua administração é que
S. Ex' se volta para a necessidade de não gastar além
do que pode e para atos de moralidade - de nossa
parte estamos dispostos a participar de qualquer esforço
para ajudar o País a sair da crise em que S. Ex' o
jogou. Fazemos uma sugestão: se S. Ex' acha que pre
cisa congelar os salários de todos, criar um teto, impedir
desperdícios. estamos de acordo. mas S. Ex' precisa
dar o exemplo, tem de ficar no Brasil. não pode passear
pelo mundo com uma comitiva, em dois aviões, gastan
do em dólares o que gasta. Sugiro que congele também
as suas viagens, saídas para o exterior, gastos desneces
sários, e terá todo o nosso apoio. Isso, sim, é o retrato
de um presidencialismo que prec~sa acabar. Por isso.
a emenda está a disposição de todos os companheiros.

Peço à Mesa que mande publicar os avulsos, para
que todos possamos ir para nosso recesso de julho de
posse deste texto, a fim de meditar nele e entender
que o parlamcntarismo é a únida saída legal. civilizada
e moderna que o País tem pela frente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex'
será atendida na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Sf"" e Srs.
Deputados, acbando-se presente o Deputado Arnaldo
Murilo Nogueira Leite, representante do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro pelo Estado da Ba
hia, cassado o impedimento anteriormente alegado.
convido S. Ex' a prestar o compromisso regimental,
com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Arnaldo Murilo Nogueira
Leite e presta o seguinte compromisso):

"PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIRA CONSTITUIÇÃO, OBSERVARAS
LEIS, PROMOVER O BEM-ESTAR GERAL
DO POVO BRASILEIRO. SUSTENTAR A
UNIÃO. A INTEGRIDADE E A INDEPEN
DÊNCIA DO BRASIL.·'

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao segundo orador iliscrito, Deputado Marcos
Formiga.

O SR. MARCOS FORMIGA (PL - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados. quando me proponho tratar dos problemas das
microempresas e das empresas de pequeno porte, quero
transformar o intróito deste pronunciamento numa ho
menagem póstuma e num agradecimento.

Quero agradecer, em nome da família de Djalma
Marinho. que tanto honrou o Parlamento brasileiro.
ao ex-Presidente desta Casa. Nélson Marchezan, pela
primorosa obra que mandou editar, na coleção "Pcrfis
Parlamentares", em 1982, com uma antologia dos dis
cursos parlamentares daquele grande político potiguar,
quc vivcu principalmente para a famnia, para o seu
Estado. para a advocacia, para o Direito e a Demo
cracia.
. Neste livro. há uma frase. usada como frontespício,
que llie define o caníter magnânimo:

"Se, quando o meu tempo tiver terminado, me
indagarem o quc fiz do tempo, direi que o reparti
com quem amei, e também com ?s demais; portan-
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to, o tempo se toma mais brando. mais leve, quan
do é carregado por muitas mãos...

Foi justamente pensando nesta frase do meu sogro
que decidi, neste momento. dividir o tempo que mc
foi conferido entre as reivindicações do micro e da pe
quena empresa c a memória excelsa de Djalma Mari
nho. uma das maiores figuras da inteligência e da cultura
potiguares. que tanto honrou esta Casa, o Congresso
Nacional c o cenário político brasileiro.

Considero desnecessário delongar-me sobre o seu de
sempenho na política estadual e nacional, tanto mais
quanto o livro editado por esta Casa, com as suas pró
prias palavras, traça o perfil da sua vida, que se sintetiza
na seguinte frase do Presidente Castelo Branco: É uma
instituição dentro da instituição. Ele corporificou essa
definição em trinta anos de atividade parlamentaL

Em sua memória. registro algumas das suas bclas
frases:

"O homem devc ter a sua atitude. assumir o
risco, deve revelar-se. O homem não pode viver
na simulação, no embuste. encoqerto. O homem
tem na vida a sua subst>1ncia natural c na atitude
a sua condição de ser moral. A coisa pura existe
dentro dc nós: quando você ama. quando você
sacrifica sua vida, quandO você luta por um ideal,
quando você é solidário. Para mim, a marca huma
na mais edificante. mais dominadora e mais fecun
da é voce ter a possibilidade de ser solidário...

A última frase, de inesperada eloqüência, dcfine o
advogado quc chegou a impetrar mais de quinhentos
habeas "orpus.

Devotado à educação e à cultura, foi o primeiro De
putado a transformar em lei uma aspiração da sua vida:
conceder aos professores primários aposentados au
mento de vinte a cinqüenta por cento remuneratórios
da sua jubilação.

Nunca faltou com a sua solidariedade a ninguém,
e nunca. nesta Casa, deixou dc rcccbcr a solidariedade
de todos.

Sr. Presidente. aprendemos com Djalma Marinho o
culto \,0 direito dos desapossados, dos pequenos, das
minor~as inermes.

Talvez isso seja um desígnio na vocação política do
nosso :pequeno Estado, o Rio Grandc do Norte, que
já ocupou, com Café Filho, a Presidência da República.

Um,dos discursos mais incisivos de Djalma Marinho
foi pr1nunciado, em 1951. sobre o drama da mineração
no Ri~ Grande do Norte.

Vamos, também, falar dos pequenos, que eufren
taram Imomentos dramáticos. com o fracasso final dos
Plano~ Cruzados I e lI, do Plano Bresser, do Plano
Verãorem que haviam investido suas parcas economias.

Todes os segmentos da Nação entendem que precisa
mos, ~rgentemente, voltar acrescer. Não crescer dentro
dos modelos scguidos até agora. Precisamos crescer des
centralizada e diversificadamente, mediantc a moder
nizaçãp de todos os segmentos da atividade nacional,
romP'1ndo com esse nefasto modelo dual que entorpece
a Naçqo. desmoraliza as instituições e varre a esperança
do cor~ção dos brasileiros.

COlJi1o passar, porém, da fase de reconhecimento dos
nOSSOs males para uma fase de mudanças quc permitam
retomar o desenvolvimento, com liberdade e ética. com
estabilidade interna e externa, descentralizar a renda
e gerar oportunidades crescentes de emprego'!

Algumas nações encontraram a solução há muito tem
po. Outras, como a Itália, há apenas três décadas. Todas
elas tiveram a visão correta do futuro e procuraram
incorporar ao núcleo central de suas economias os mi
lhares de pequenos produtores, oxigenando os padrões
de competição no mercado e estimulando a mobilidade
social e cconômica em todos os níveis.

No Brasil, a solução não pode ser diferente. O seg
mento das micro. pequenas e médias empresas tcm uma
importância' estratégica que não pode mais deixar de
ser levada em consideração em qualquer política que
tenha como objetivo a retomada do crescimento econô
mico dentro dos padrões que todos almejamos .

Com efeito, empregando cerca de 84% da força de
trabalho nacional, gerando 70% dos salários pagos no
País e respondendo por 40% do PrB, o segmento das
MPME é, sem sombra dc dúvida, o principal vetor
de qualquer modelo de desenvolvimento que venha a
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ser adotado, em substituição ao modelo de industria
lização oligopolizado, centrado excessivamente no Es
tado e nas multinacionais.

O Sr. Agassiz Almeida- Permite V: Ex' um aparte?

O SR. MARCOS FORMIGA - Pois não.
O Sr. Agassiz Almeida- Ao pronunciamento de V.

Ex', gostaria de incorporar o meu aparte. V. Ex' traçou,
em rápidas pinceladas, a figura imensa, na sua visão
de mundo, do Prof. Djalma Marinho, que legou às
gerações as seguintes lições profícuas da vida, do mundo
e dos fatos. Jurista, foi um hermeneuta na interpretação
dos fatos, não friamente, para a lei, mas dos fatos da
vida, do seu tormento, das suas angústias, das suas
contradições é desencantos. Político, teve a grandeza
do seu tempo, porque conheceu os homens nas suas
fraquezas, nas suas quedas, e, muito mais, nas suas

. contradições. Djalma Marinho foi uma figura que digni
ficou esta Casa e este Parlamento. Nos dias tormen
tosos, e turbulentos, quando a Nação brasileira buscava
encontrar"se com seu povo e com o seu destino, no
fim da dé'cada de 60, há uma passagem sua que ficou
histórica. Perguntaram-lhe sobre ~ cassação do nosso
colega Márcio Moreira Alves. Ele fez uma gesto e disse:
"A honra não tem preço, e o preço da horna énão
ter preço". Meu caro colega e companheiro do Nor
deste, <luero incQrporar essa passagem ao discurso que
V. Ex' pronuncia sobre a vida e um pouco da história
de Djalma Marinho. Que todos nós, especialmente V.
Ex', sigamos hoje e amanhã, o mestre que foi Djalma
Marinho.

O SR. MARCOS FORMIGA - Agradeço a V. Ex'
as considerações. Tenha certeza de que saberei hornar
e seguir o mestre Djalma Marinho. Com·ele aprendi'
a sei político e, sobretudo, a ser gente, respeitando
os mais humildes, e a família, e a ser solidário' com
aqueles que estão ao nosso lado.

Prossigo, Sr. Presidente. Para tanto, precisamos dar
ao segmentos uma base de alavancagem, a fim de que
ele possa promover as transformações desejadas.

Pesquis<l recente, realizada pelo Cebraei mostra que
somente uma, em cada dez empresas criadas, chéga
ao quinto ano de vida. Essa realidade evidencia, portan
to, que ao Estado cabe, como ocorre em todos os países
desenvolvidos, dar sustentação mínima para que elas
possam sobreviver às tuburlências, quase sempre gera
das pelas fases negativas do ciclo econômico.

Não se trata, contudo, da concessão generalizada e
inconseqüente de subsídios, que caracterizou o padrão
de desenvolvimento industrial substitutivo de importa
ções, cujos efeitos mais visíveis são inadministráveis
e crônicos déficits públicos e uma iniciativa privada ex
tremamente dependente das tetas do Governo.

O que se pretende é dar ao segmento uma legislação
que permita, de um lado, a adoção de formas associa
tivistas de produção, através das quais a empresa de
pequeno porte possa usufruir de economias de escala
e das vantagens competitivas de mercado; de outro,
ensejar às micro e às empresas de pequeno porte um
máximo de descomplicação burocrática e um tetQ de
isenção fiscal que lhes permita sobreviver sem a necessi
dade de mergulh<lr mais aind<l na economia informal,
forma de organização que <lcentua os efeitos pervers,?s
do sistema dual a que me referi anteriormeute.

Mas, inegavelmente, nesse setor há uma economia
subterrânea; a doméstica, dos vendedores ambulantes,
dos "biscateiros", que não são contribuintes do fisco
simplesmente porque o Estado não lhes ensina a solução
cooperativista p<lra incremento da produtividade de to
dos.

O primeiro projeto de lei organizando a' pequena
empresa no Brasil, com isenções fiscais e preceitos redu
tores da burocracia, foi relatado, numa Comissão mista
do Congresso Nacional, ,por um Deputado 'potigua.r,
Jessé Freire, filho do ex':senador Jessé Freire, fale'cido
antes de completar trinta anos de idade.

Primoroso esse trabalho, sob o império da Consti
tuição de 1967, é necessário alterá-lo em alguns pontos,
até mesmo em função do novo texto constitucional,
que declara, no item IX do art. 171,'0 "tratamento
favorecido para as empresas brasileiras de capital nacio
nal de pequeno porte", acrescentando, no art. 179: ,

"A União, os Estados, o' Distrito Federal e os
Municípios dispensarão, às microempresas e às em-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

presas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incenti
vá-Ias pela simplificação de sua obrigações adminis
trativas, .tributárias, previdenciárias e creditícias,
ou'pela eliminação ou redução destas ,por meio
delel"

Precisamos, primeiramente, redefiuir empresas de
pequeno porte, evidentemente com tratamento diferen/
ciado para as microempresas, traduzindo, além das isen
ções tributárias, em incentivos fiscais, na isenção dos

'impostos de importação e exportação, de renda, sobre
produtos industrializados, operações de crédito e pro-
priedade territorial rural. / '

Quando sugerimos a organização cooperativa das em
presas menores, estamos também átentos ao item IlI,
alínea "c", do art. 146 da Con.stituição, que determina
"adequado tratamento tri1:lutário ao ato cooperativo
praticado pelas empresas/cooperativas".

Decerto, esse princípio geral deverá também ser apli
cado pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Muni
cípios,

.. Há pequenas empresas que trabalham com insumos
importado~Em tal caso, é preciso isentá-las dosimpos
tos e taxas (Je importação. Este será mais um encoraja
mento para que se un<lm em cooperativas de produção,
compostas por pessoas jurídicas independentes, comu
nitárias apenas'quando se trate de grande investimento
de capital, como, acompra de maquinaria e outros im
plementos einsumos do exterior.

Estas breves considerações visam a reatar o fio das
iniciativas tomadas, em dezenas de projetos da legisla
tura anterior, quase todos arquivados, depois de anexa
ção a dois deles.

Neste arcabouço de idéias, apresentei' a está Casa
três projetos de lei destinados a ter ampla repercussão
Econômica e Sociál, para os quais espero aprovação

'pelos Srs, Parlamentares. '
O primeiro refere-se à regulamentação do Art: 179

da Constituição, que atribuiu às microempresas e em
presas de pequeno porte prioridade na nova Ord'em

'Econômica e Social que se pretende implantar no País.
O segundo"diz respeito à criação de sociedades de

interesse Econômico. Esse tipo de'sociedade permitirá
às empresas de pequeno porte congregarem-se com a
finalidade de obter maiores ganhos de escala, mediante
a comunhão de' interesses, tanto na compra de insumos
quanto na participação de serviços comuns.

O terceiro visa à retificaçãode uma situação extrema
mente exdrúxula na atual legislação, permitindo que
as microempresas organizadas em forma jurídica pos
sam constituir-se em sociedade cooperativa, inclusive
de créditoou com seção de crédito, d~sde que denomi
nadas obrigatoriamente cooperativas de crédito de mi
croempresas.

Seria Ocioso enfatizar os retornos econõmicos e so
ciais dessas proposições, relativamente aos incentivos
a serem concedidos, especialmente tendo em vista que
elas atenuarão ou evitarão à desordenada fuga das em
presas de pequeno porte'para à economia informal.

Esperamos; assim, que esta Casa retome esse tema
importante, do maior interesse para a regularização,
em um sÓ estuário, do curso de mais de um milhão
de mícro e pequenas empresas, regularmente consti

'tuídas ou não, em todo o território nacional. '

O Sr. Oswaido Almeida.,- Antes de V. Ex' terminar,
concede-me uma ligeira intervenção?

O SR. MARCOS FORMIGA - Com muito prazer.

O Sr. Oswilldo Ahneida"":'" Deputado Marcos Formi
ga, quero associar-me a iniciativa de V. Ex' ao ferir
assunto tão importante para equilíbrio da vida nacional,

, quando materializa sua intervençãocom a apresentação
de três projetos da maior validade que - tenho certeza
- vão referendar toda essa expectativa que a sociedade
nacionaItem'com relação às microempresas e coopera
tivas. Sinto-me bastante 'entusiasmado por ferir V. Ex'
esse assunto, corroborando as preocupações do Partido
Liberal no que ,diz respeito à microempresa e referen
dando uma iniciativa do nosso companheiro, Afif Do
mingos - a elaboração do Estatuto da Microempresa.
Congratulo-me com V. Ex' por essa iniciativa brilhante
na ma~hã de,hoje~
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O SR. MARCOS FORMIGA - Agradeço ao Depu
,tado Oswaldo Almeida o aparte e digo-lhe que tenho
a honra e a alegria de poder apresentar projetos regula
mentádores do dispositivo constitucional, cujaproposta
partiu do Partido Liberal, do Deputado Afif Domingos
e dos seus companheiros de partido. Coube-me a honra
de poder apresentar à Casa os três projetos em apoio

,à micro e pequena empresa. (Palmas)

Dur~nte o discurso do Sr. M~rcos Formiga, assu
mem, sucessivamente, à Presidência os Srs. Paes
de Andrade, Presidente e Wilson Campos, 2' Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Deputado Oswaldo Almeida.

Antes, porém, apelo para os quatros oradores inscri
tos, no sentido de que reduzam seu tempo, em virtude
de termos uma' sessão do Congresso Nacional convo
cada para as 13 horas. Seria necessário que terminás
semos a presente sessão, no máximo, às 12h 45min,
a fim de propiciarmos os preparativos para a sessão
do Congresso. É o apelo que faço, em nome da Mesa,
aoscompanheiros que'daqui por diante usarão da pala
vra.

O SR. OSWALDO ALMEIDA (PL - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
move-nos hoje, nesta tribuna, tratar de um assunto que
está a desafiar a sociedade nacional como um todo:
o nosso programa energético alternativo - O Proál
cool.

Ante a crise que abalou o mundo, no início da década
de 70, quando os Árabes impuseram 'ao consumidor
preços altíssimos para o petróleo do Oriente, esses con
sumidores, inclusive o Brasil, tiveram de busca~ solu
ções alternativas para seus problemas energéticos,

De todos esses países consumodores e importadores,
o Brasil foi o mais efetivo na identificação de uma alter
nativa sólida, através do Proálcool, quando tivemos a
condição especial de poder transformar uma experiên
cia já desenvolvida em outra ocasião crítica, como foi
o uso do Álcool combustível na 11 Grande Guerra,
numa saída alternativa, desta vez já podendo contar
com expressivos aperfeiçoamentos tecnológicos, ocor
ridos nesse intervalo de 30 anos, entre as décadas de
40 e 70, aproveitando as especialíssimas condições de
terra, água e luz para a produção de cana trans~ormável

em álcool.
Houve por parte das autoridades do País a responsa

bilidade e a sensibilidade para, aproveitando a impo
sição da crise, utilizar úma saída técnica, revestida de
uma preocupação social, que muito engrandeceu o
Proãlcool, no seu início.

Ao utilizar como base' de sustentação do Proálcool
a infra-estrutura da agroindústria canavieira açucareira,
envolvendo todo um tradicional equipamento agroin
dustrial e, mais do que isso, o gradne equipamento
humano que envolve o setor, com trabalhadores rurais
e industriais, produtores de cana, industriais do açúcar

, e do álcool, além de fornecedores de modo geral, indus-
triais de equipamentos já grandemente modernizadas,
envolveu aos poucos um contingente produtor, que atin
giudiretamente mais de um mihão de brasileiros, além
do contingente regulador e distribuidor di> álcool, repre
sentado pelo CNP, a Petrotrás, companhias distribui
doras e postos de serviços. Chegamos, sem dúvida algu
ma, a uma expressiva comunidade produtora e presta
dora de serviços, alimentando uma crença altamente
positiva nesse programa. , ,

Por outro lado, foi composta uma comunidade consu
midora de álcool, que percorreu, desde os primeiros
dias do Prciálcool, todo o ciclo evolutivo, que começou
com problemas técnicos, eficiência reduzida dos carros,
mas também uma vontade de acreditar grandemente
reforçada por um alto espírito de nacionalidade com
que o povo brasileiro, quando motivado, sabe corres
ponder.

Dentro desse quadro, desenvolveu-se o Proálcool e
saímos de um consumo de menos de 1 bilhão litros/ano,
em 75176, para um número, em1988, em torno de 12
bilhões litros, crescendo a uma média de 1 bilhão de
litros/ano. Isso, apesar das idas e vindas que experimen
tamos no desenvolvimento do programa, porinfluências
várias, mas em que deve ficar patente o acanhamento,
a timidez, a falta de autoridade de quem comandava
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o programa, comando esse cuja falta dc convergência
sentimos até hoje. Nesse período de 13 anos, o consu
midor e o produtor de álcool viveram grandes frustra
ções, até chegar ao atual ponto, que ainda está pleno
dc interrogações, com algumas afirmações negativa,
confundindo cada vez mais a sociedade brasileira:

"O Proálcool não é viável! O Proálcool é muito
mais caro que a gasolina; em conseqüência, vamos
diminuir a produção dc álcool, dc carros a álcool,
c nos concentrar na produção de Petróleo e de
carros a gasolina!"

No mesma instante em que ouvimos tais afirmativas
no Brasil, lemos nos jornais que os Estados Unidos
dão a partida num amplo programa de produção de
álcool combustível. partindo do mil~, isto é, muito
mais dispensado do que o proveniente da cana-de-a
çúcar, para consumo nos carros das grandes cidades.
em face do problema da população intensa acarretada
pelo consumo da gasolina.

Neste mesmo instante. o Governo do México consulta
o Brasil sobre a possibilidade de exportarmos 1 bilhão
de litros/ano para abastecer os carros e despoluir a cida
de mais poluída do muudo, a Cidade do México. Vejam.
Scnhores, que incoerência, que contraste!

De outra forma, não podemos afastar de nossas preo
cupações'a atual disponibilidade de petróleo de nosso
País, dian1l;~ de um consumo altamente crescente, que
vivenciamos a cada ano. Assim, também, o aspecto
finito do Petróleo no mundo. e, o que é de suma impór
tância, a possibilidade de voltarmos a sofrer as mesmas
restrições na oferta de Petróleo do Oriente, que defla
graram a crisc de 1973.

Em face esses aspectos, entendemos perfeitamente
por que os Estados Unidos se engajaram no seu progra
ma de álcool combustívcl.

Só não conseguimos entender a atitude do Brasil,
depois de caminhar com sucesso no seu programa. evo
luindo em todas as fases, com expressivos ganhos, quan
do se passou de uma produção de 45 ton/ha para
60170/ton/ha; quando evoluimos de 60 para 80 litros
de álcool por tonelada de cana, quando, além do álcool.
passamos a obter da cana-de-açúcar um série de novos
subprodutos, altamente valorizados, como o bagaço,
para alimentação animal c geração dc cnergia c o vinho
to, na fértil irrigação, reduzindo, sobremaneira, o custo
de produção e viabilizando cada veZ mais o Proálcool.

Dentro desse quadro, chegamos a localizar uma série
de justifiacativas, isoladas e relacionadas.

"Diz-se que a grande obstrução ao Proálcool é a Pe
trobrás, que quer reservar para si não só o monopólio
da produção de petróleo, mas também o monop6lio
da oferta de combustível automotor."

O Sr. Denisar Arneiro - Companheiro Oswaldo Al
meida, V. Ex' me concede um aparte?

O SR. OSWALDO ALMEIDA - Com muita alegria.
nobre Deputado.

O Sr. Denisar Arneiro - V. Ex'. Deputado Oswaldo
Almeida. representante da cidade de Campos. no norte
fluminense, local onde o Brasil viu, pela primeira vez.
a energia, com a sua autoridade, vem aqui, neste mo
mcnto, falar em cncrgia. Não é clétrica, mas é energia.
Sabemos que o Programa do Álcool tem sido altamente
combatido neste País. Precisamos dizer a todos 05 brasi
leiros que nos ouvem que o Brasil foi o primeiro país
que encontrou a solução energética, com o álcool. Ago
ra países altamente desenvolvidos, como os Estados
Unidos, seguidos pelo México, procuram uma alterna
tiva, porque o petróleo terá fim e o áleool jamais,
pois é uma grande energia renovável, e o petróleo se
acaba. Queremos aproveitar esta oportunidade para di
zer ao povo de Campos, que V. Ex' aqui representa
com dignidade, que V. Ex' vem falando sobre um pro
blema dc grande importâucia para o nosso País.

O SR. OSWALDO ALMEIDA - Agradeço a inter
venção de V. Ex'. que cnriquece e ilustra nossa partici
pação nesta tribuna.

Entendemos que a Petrobrás, embora sendo uma ins
tituição nacional, como empresa quc é, apesar de fundo
estatal, tem de fato de perseguir seus objetivos diretos,
que são produção de petróleo, seu processamento e
instensificação do uso de seus produtos, a preços tanto
quanto possível melhores. Esta é uma postura que te-
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mos de entender. De outro modo. é conhccido o pcso
que vem sendo transferido à Petrobrás, pela sua partici
pação no Proálcool, notadamente na administração da
conta álcool, cm face dos baixos preços do produto,
que não está na sua linha de produção. mas lhe atribui
encargos e gravames na aquisição ao produtor, no trans
porte e na distribuição.

Por isso, repetimos, é facil entender a Petrobrás, se
de fato age protegendo seus interesses. S6 não entende
mos a falta de organização de convergência, de autori
dade e de comando dos que têm a responsabilidade
de dirigir os interesses e a evolução do Proálcool. Ou
melhor, entendemos, sim, entedemos que a dispersão
do campo de decisões no Proálccol criou as piores condi
ções para o desenvolvimento do programa e a defesa
dos scus intercsscs. Vale rcssaltar que o setor dc produ
ção de cana, açúcar e álcool, inicialmente dirigido por
um Instituto - o IAA, de repente passou a receber
a influência da Comissão Nacional do Álcool, do Minis
tério da Indústria e Comércio, do Ministério das Minas
e Energia, do Conselho Nacional de Energia, da Petro
brás, do CNP, do Conselho Monctário Nacional, do
Ministério da Fazenda. da SEAP.

Como se vê, muita gente opinando e decidindo. e
total falta de condições para enfrentar com eficiência
os problemas e desafios de um programa dessa enver
gadura.

Diz-sc quc o IAA é incapaz para administrar um
programa como esse. Se assim o é, por que nâo capa.ci
tá-Io para tal, substituí-lo, modernizá-lo, moralizá-lo
enfim. torná-lo capaz? Alguém tcm de tcr essa sensibi
lidade, a coragem e a capacidade de assim fazer. Esse
alguém é o Governo,

Por outro lado, o sistema produtor dc áleool. além
da incerteza da continuidade do programa, reclama,
com justíssima razão. a defasagem de preços para o
álcool e para a cana-de-açúcar, e ameaça reduzir. senão
paralisar, suas atividades, isto é, diminuir a oferta de
álcool. A Petrobrás, por sua vez, em face também dos
baixos prcços dos scus produtos c de sua participação
gravosa nO Proálcool, está reduzindo seus investimen
tos, e, por isso mesmo, comprometendo sua produção,
com grande reflexo nO abastecimcnto do País, de gaso
lina, diesel, gás etc.

Como se vê, de repente, ao invés da concorrência
gasolina/álcool, tcmos a perspectiva de ver reduzidas,
simultaneamente, as produções de petr6leo e gasolina,
de diesel, de cana-de-açúcar e de álcool.

Podemos então concluir que a política energética do
País está cambaleante. na área dos combustíveis auto
motorcs. Sendo os produtos básicos o petróleo/gasoli
na/diesel de um lado e a cana-de-açúcar/álcool, do ou
tro, ambos subordinados a políticas governamentais,
teremos reforçada, de imcdiato. a incompetência por
parte do Governo na condução da referida política,
com scus desdobramentos, o que é inadmissível, nos
dias de hoje, ante a importancia de que se revesté'uma
política de combustíveis, em um país com nossa dimen
são, numa fase de desenvolvimento e de incremento
de dcmanda como a que vivemos.

Urge pois, a busca pronta de novo caminho para
a política em questão, com ações imediatas para alguns
problemas.

A nosso ver. faz-se necessário um reordenamento
dos setores envolvidos. Na nossa visão, é impositivo
separar responsabilidades: produção de petr6leo e deri
vados - Missão da Petrobrás; Produção da Cana-de
Açúcar e Álcool, - Missão do IAA; abastecimento
de combustíveis - Encargo do CNP, que, no nosso
entendimcnto. sc deve transformar cm CNC - Conse
lho Nacional de Combustíveis, adequado à legislação.

Tais organismos teriam suas atividades independen
tes, mas controladas c reguladas por um podcr maior,
capaz de adequar o desenvolvimento e a evolução das
mesmas, vinculadas aos grandes interesses do País, na
visão do presente e na visão do futuro.

Estamos convencidos de que, a partir daí, imprimindo
ao sctor a transparência e a competitividade que devem
presidir toda a sua evolução, iremos chegar a bom ter
mo, com a retomada do aperfeiçoamento de cada um
dos compartimcntos.

A partir daí, estamos convencidos de que o Proálcool,
poderá verdadeiramente retomar os postulados do seu
início, estimulando a produção da cana-de-açúcar de
forma cada vez mais racional, com ganhos crescentes
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de produtividade e remuneração justa aos produtores
de cana, que. por sua vez, podenl0 remunerar melhor
seus trabalhadores rurais, aperfeiçoando o tratamento
especial, que já vem sendo dado aos mesmos, no campo
social, com melhor atendimento de saúde. alimentação,
benefícios etc. Assim também, os produtores de álcool
poderão aperfeiçoar cada vez mais suas destilarias, ali
mentando c acionando as indústrias dc equipamentos,
para buscar maiores rendimentos e sustentando, com
especial remuneração, seus funcionários. continuando
a transferir-lhcs cada vez melhor tratamento no campo
social, na área de saúde, alimentação. benefícios, etc.,
como já vêm fazendo.

O Governo, prcsidindo tal retomada de forma efi
ciente, cobrando ganhos aos produtores, estará alimen
tando o equilíbrio de uma e'xpressiva comunidade pro
dutora nacional, reavivando o aperfeiçoamento de um
programa, que começou bem e estagnou, e que. na
sua nova arrancada. reordenado e bem dirigido, irá
fazer certamente com que o álcool tenha custos cada
vez mais competitivos com os derivados do petr6leo,
atendendo, assim, à grande comunidade consumidora
de álcool, com melhores preços, carros mais eficientes,
meio ambiente menOs poluído e a garantia de que um
dia, acabando nosso petróleo, tercmos uma alternativa
potencialmente inIinita já lapidada, aperfeiçoada e con
firmada.

A proposta está feita c a iniciativa está com o Go
verno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Adroaldo Streck, a quem
também faço um apelo, em nome da Mesa, para que
utilizc o menor tempo possível, sem que com isso S.
Ex' prejudique seu pronunciamento.

O SR. ADROALDO STRECK - (RS. Pronuncia o
séguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, minha origem é o trabalhismo de Alberto Pasqua
lini. Durante toda vida orientei meu pensamento polí
tico pelos seus postulados. Como Pasqualini, entendo
que a sociedade tem diversos segmentos, que não preci
sam digladiar-se entre si para conviverem.

Por acreditar na transformação e aperfeiçoamento
das arcaicas e corroídas estruturas sociais do Brasil,
me dispus a concorrer a uma vaga à Cãmara dos Dcpu
tados pelo PDT. Com isto, retornei ao convívio de anti
gos companheiros, dos quais estive afastado durante
longo período de abstinência política do tempo do auto
ritarismo, quando me dediquei em tempo integral ao
jornalismo_

Eleito, meu relacionamento na Constituinte com a
bancada pedetista foi difícil, porque em diversas oportu
nidades não acompanhei questões fcchadas pcla lide
rança do partido. O ponto culminante das dificuldades
que enfrentei dentro do PDT deu-se, no entanto, no
cdmeço de agosto do ano passado, quando se tratava
diJ. indicação do candidato a Prefeito de Porto Alegre.
Imaginei qúe pudesse intervir naquele processo, pelo
bem do partido e da própria candidatura Leonel Brizola
à Presidência da República. Na verdadc, o episódio
da eleição na Capital do meu Estado foi a gota d'água
que transbordou um copo cheio de intolerãncias recí
procas, obrigando-me ao desligamento da lcgenda.

Sem partido, como Deputado avulso, tenho refletido
nesses quase 11 meses sobre qual o caminho que devo
seguir. primciro em 15 de novembro, apoiando um can
didato adequado às circunst,incias que o País vive e,
segundo, procurando filiar-me politicamente outra vez,
mesmo diante da fragilidadc das siglas partidárias, anti
gas e novas.

Depois de vIver longo pertodo autoritário, passando
por um Governo fraco, o Brasil está mergulhado numa
das suas piores crises. A economia cstá estagnada; as
perspectivas futuras não são nada alentadoras. O Presi
dcntc a scr eleito em 15 de novembro deverá assumir
o poder com um programa definido, para tirar o País
desse atoleiro - um programa cuja característica seja
de que à sociedade cabe a tarefa de controlar o Estado,
e não o contrário.

O Brasil vive hoje uma situação de desníveis sociais,
quc o caracteriza como País subdesenvolvido. O analfa
betismo, a miséria, o desemprcgo crônico, o subem
prego, enfim, a marginalização social são notórios.
Atingiu·se o limite máximo de tolerãncia. Essa situação
precisa urgentementc ser revertida.
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Parte das dificuldades que o Brasil vive advém, por,
certo, do longo período em que a sociedade brasileira
esteve à margem de todas as decisões de Governo; parte
advém do excesso da presença do Estado nos, vários
setores da economia, propiciando o agigantamento da
máquina burocrática e, conseqüentemente, a sua com-
pleta ineficiência. '

O Brasil precisa mudar. A duras penas, conseguimos
a democracia, imatura ainda; mas o que importa é que
conseguimos. Agora, é resgatar a enorme dívida social
acumulada. Para isto, o País deve retomar°crescimento
da economia. Só assim se consegvirá um regime de
pleno emprego, com redução das desigualdades e con
trastes sociais inaceitáveis.

Precisamos promover a reforma agrária, mas de for
ma a não ser um programa de mera distribuição de
terras. Precisamos ter alimentos em abundância, o que
só será possível com uma política agrícola sólida, cuja'
característica maior seja financiamento da produção,'
garantia de preços mínimos elevados, e comercialização
de safras. Precisamos promover, a revolução educacio
nal reclamada por todos, o que implica em gastar bem
os recursos disponíveis, aumentando-os, porque ainda
insuficientes. Precisamos acabar com O Clientelismo po
lítico, acrescido da corrupção e da impunidade.

,O processo de internacionalização da economia não
permite o fechamento das portas ao capital estrangeiro.
O investimento estrangeiro tornon-se instrumento da
integração e crescimento da economia mundial. Os paí
ses qne se fecham inteiramente a tal processo são penali
zados. O capital externo, no entanto', deve submeter-se
aos objetivos gerais da política econômica do Brasil.'

Em função dessas minhas idéias, nos últimos 90 dias
reduzi minha lista de opções a dois nomes: Leonel Bri'
zola e Mário Covas. Acompanhei, detidamente, pro
nunciamentos desses dois candidatos à Presidência da
República, na certeza de que, em determinado momen
to; chegaria a uma conClusão que me permitisse, lisa
mente, de bem com a minha consciência, fazer uma
opção.

Sr. Presidente, Srs. Deputados; exCluídesta avaliação
tudo o que se pudesse ligar com vantagens pessoais
- no caso de pleitear, no ano que vem, uma reeleição
- fixando-me apenasnos superiores interesses do País:
o Brasil não pode ser reprovado no vestibular do próxi
mo dia 15 de novembro. Vivi, neste tempo, de pesquisa
do meu candidato, crise existencial política profunda,
com reflexos no meu metabolismo basal. Não creio que,
numa hora dessas, tamanha inquietude seja privilégio
!TIeu. A 'grande massa de patrícios nossos, que ainda
não teve elementos suficientes para fixar sua opção de
voto, deve estar dormindo mal. Imagine V. Ex', Sr.
Presidente, a situação de alguém com o peso da respon
sabilidade de um mandato popular, que a todo momen
to, nas ruas de sua cioade, é cobrado com uma adver
tência: "Veja bem por que, nome você se definirá!
Orientaremos nosso voto pela sua.decisão". Este o mo
tivo da minha pressa pela definição de voto, ajudando
o processo democrático.

Na quarta-feira à tarde, no Senado Federal, ouvi
atentamente o depoimento-programa, com começo,
meio e fim, do candidato Mário Covas. As dúvidas
que tinha sobre o pensamento do candidato do PSDB
foram totalmente superadas, não existindo razão algu-.
ma para protelações do meu apoio pessoal ao desejo
do Senador pelo Estado de São Paulo de chegar à Supre
ma Magistratura do País.

É agora e já que Mário Covas necessita de apoiós
decididos, para' dar asas ao seu extraordinário projeto
.de Governo. Identifiquei-me com o discursó de Mário
Covas, quando ele diz, textualmente:

"Jamais fiz, não faço e não farei nenhum tipo
, de concessão de natureza eleitoral. Não me subme

terei a um esforço artificial oe'criação de atos ou
fatos, a qualquer jogo de aparências, a truques

. de persuasão publicitária. Apresento-me ao povo
brasileiro sem maquiagem, frente afrente, como
sempre fiz, para poder olhar e ser olhado nos olhos..
A verdade será sempre a minha arma política."

. Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro ponto que pin
ço do pronunciamento de Mário Covas:

"Eleito, exercerei a autoridade sem autoritaris
mo, com base na legitimidade conferida pelo voto
popular. Convocarei para os Ministérios e para os
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altoscargós os homens e ITIU!heres experientes,
honestos e capazes. Com eles' reconstruiremos o
Brasil. Jamais nomearei ~Iguém pelo fato de ser
~eu amigo, ou amigo" dos meus amigos.~.'

Mas o candidato do,PSDB à Presidência da ll.epública
não enteid" que deve construir o seu Governo apenas
inspirado pelos mais altos padrões de moralidade. Ele
quer que o País se situe diante das opções que se abrem
para enfrentar as transformações que ocorrem no mun
do e entre nós.

Tenho vivido uma situação de independência nos
m€lUS mais de 30 anos de jornalismo, e trouxe para
esta Casa estecacoete que, teimosamente, me acom
panha em Úidoque faço. Se hoje, desta tribuna,exalto
o pensamento do Senador Mário Covas, amanhã, se
o que 'ele sustenta não for honrado, serei o primeiro
a fazer-lhe dura oposição., O meu apoio não implica
em nenhuma outra recompensa que não seja o cumpri
mento das palavras do candidato, quando diz:

"Basta de gastar sem ter dinheiro. Basta de tanto
subsídio, detantos incentivos, de tantos privilégios;

,sem justificativas ou utilidades comprovadas. Basta
de empreguismo. Basta de cartórios. Basta.de tanta·
proteção e subsídios do Governo·à' atividades eco,
nômicas já amadurecidas." ,

E an:emata o Senador-candidato, de forma irreto~
quível:

"O Brasil não precisa apenas de um choque fis
. cal. Precisa também de um choque de capitalismo,
um choque de livre íniciativa, sujeita a riscos e
não apenas a prêmios."

o Sr. Victor Faccioni~Permite-me V. Ex' um apar-
te? ' '

OSR. ADROALDO STRECK - Conceoo o aparte
a V. Ex', solicitando quesejárápido, pois meu tempo
está quase esgotado. ' .

O Sr. Victor Faccioni ..,,-Deputado Adroaldo Streck,
não poderia perder a oportunidade,de trazer um teste
munho ao pronunciamento que V.Ex' faz, por demais
importa,nte neste momento. E um testemunho de quem,
no Rio Grande do Sul, acompanha a vida profissional
de V. Ex', de cidadão e de homem público, comójorn~
lista dos mais destacados na imprensa nacional e, poste
riormente, a vida política, como Deputado Federal.
V, Ex' é um dos amigos a, quem devoto maior estima
e admiração, e sabe disso. Mas dos amigos pode~se

dai depoimento das virtudes e defeitos. Defeitos, se
v. Ex' os tem, talvez um seria certa timidez própria

,da modéstia que o caracteriza. Seria defeito sua fran
qljeza, sua incapacidade para mentir? Para os maquia
vélicos, provavelmente sim, pois às vezes chocam seus
interlocutores., Em V. Ex' encontro, para exaltar, as
virtudes da coerência e da luta por um ideal, que é
o que também abraçamos, muitas vezes seguindo cami~

nhosdiferentes. V. Ex' está sendo coerente na sua posi
ção. Por isso quero cumprimentá-lo. O pronunciamento
do Senador M~rio Covas foi da. maior importância e
representou, sem sombra de dúvida, um avanço nas
posições anteriores do presidenciável candidato pelo
PSDB. S. Ex' se situa de forma mais moderna, atuali
zada, clara, objetiva e franca no rriomentá 'presente
da vida nacional. Não tenho o mesmo desdobramento,
imediato ou não, de engajamento, de candidatura de
V. Ex', que estava desligado de partido político. Ainda
estou militando num partido, mas, como V. Ex' preocu
pa-me encontrar nomes capazes de balizarem rumos
seguros para a vida nacional. Vejo no.Senador Mário
Covas e no pronunciamento que fez certa identificação,
quer no combate à corrupção, aos odiosos privilégios
cartoriais, como também na defesa que, faz da livre
iniciativa e da mudança do sistema ,de Governo, sem
a qual não haverá modificação alguma na vida política
deste País: Cumprimento V.Ex' e desejo que o nobre
colega tenha efetivamente acertado. Se isso não aconte
ceu, não será por falta de honestidade de propósitos;
mas pelo ideal amplo que V: Ex' tem, pelo :amor e
pela dedicação tão grande à suâ terra; à sua gente,
e pelo seu desejo de posicionar-se, de' uma vez por
todas, em busca de caminhos melhores para o Brasil.
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O SR. ADROALDO STRECK - Deputado Victor
Faccioni, incluo no meu pronunciamento o aparte de
V. Ex', velho amigo que é.

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizendo o
seguinte:, ,

O que vejo nas propostas de Mário Covas é, precisa
mente, o que o País necessita, depois de um longo
período de frouxidão dos governantes, que nunca tive
ram coragem de impor uma política econômica realista

,ao País, nem mesmo ao tempo em que Presidentes no
meados tinham plenos poderes para fazer o que bem
lhes aprouvesse.,

Mário Covas, no seu pronunciamento da tribuna do
Senado Federal,' descarta qualquer idéia que se rela
cione com o paternalismo. Ele não aceita a visão pessi
mista dos que não vêem saída para a crise. Pelo contrá
rio, rebate esse pensamento, realçando nossa força de
trabalho imensa e competente, estruturada num sistema
econômico consolidado, com capacidade de poupar e
investir. ,

Dois outros pontos, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
merecem destaque especial. Mário Covas quer dobrar
nossa' produção agrícola em uma década. Ele não se
conforma com o crescimento anual per capta da nossa
produção agrícola em um ritmo menor do que entre
1947 e 1980. Isto requer intensificação das pesquisas,
irrigação, armazenagem e transportes, além de preços
para os que produzem e impostos fortes para os que
não produzem, deixando suas terras subutilizadas.

Outro ponto que não podemos' deixar de destacar
no pronnnciamento do Senador Mário Covas é quando
promete mobilizar o Estado para a revolução educa
cional que o Brasil necessita. Ele pergunta:

"Não é uma vergonha que apenas vinte por cento
dos adolescentes, entre 15 e 19 anos, freqüentam
escola secundária?"

E, parã mexer fundo no maior problema do País,
uma promessa contundente:

. "Meu Governo terá sempre presente que o pro
fessorado está cansado de ser explorado, sob o
pretexto de que ensinar é um sacerdócio. Não:
é uma profissão, e profissão fundamental para o
desenvolvimento do País. Os gastos com ensino
não podem ser considerados de custeio; eles consti
tuem investimento tão vital para o crescimento eco
,nômico como qualquer outro investimento produ-
tivo." .

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com grande prazer
que tomo a decisão de juntar-me às pessoas que traba
lham por Mário Covas, criando-lhe condições para que
chegue à Presidência da República. '

O fato de me decidir por uma candidatura não signi
fica menosprezo aos demais nomes que, democratiea
mente, participam do pleito de 15 de novembro. O
próprio ex-governador Leonel Brizola, de quem fui lide
rado, é um homem probo, correto, e que tem atrás
de si um extraordinário passado de lutas. Por isto, refi
ro-me ao sen honrado nome, com o maior respeito.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Vicente Bogo.

O Sr. Vicente Bogo - Nobre Deputado Adoaldo
Streck, V. Ex' faz um importante pronunciainento nesta
oportunidade; esta Casa, e'o Rio Grande do Sul, através
de seus representantes, ouvem-no neste momento. Há
pouco víamos seis Parlamentares neste plenário vazio,
prestigiando seu pronunciamento., Mais que isto, nós,
do PSDB, sentimo-nos honrados por sua manifestação
de apoio, pública, declarada, ao projeto político que
incorpora a candidatura do Senador Mário Covas. Mui
to mais do que Mário Covas, ganha o Brasil, o povo
do Rio Grande do Sul e a sociedade brasileira com
a manifestação de V. Ex' que é uma.demonstração da
coerência com seus posicionamentos'ao longo da Cons
tituinte e no trabalho parlamentar, o que tem sido uma
constante em sua vida pública. Nós, do PSDB - se
é que posso falar em nome do Partido, pois vejo aqui
o Deputado Jorge Uequed que também se manifestará,
através de um aparte a V. Ex' - queremos dizer que
essa convergência em tomo do programa e 'do compro
misso do PSDB .levado adiante pelo Senador Mário
Covas é seguramente um'demonstrativo concreto de
que é viável a eleição do nosso candidato.

Muito mais do que isso; é viável resgatar-se a dívida
que temos com (, povo brasileiro. Obrigado.
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o SR. ADROATcDO STRECK - Peço que conste
do meu pronunciamento o aparte do nobre co-esta
duano Vicente Bago.

Concedo aparte ao nobre Deputado Mauro Miranda.

O Sr. Manro Miranda - Ncsta hora em quc V. Ex'
enaltece o novo posicionamento do Senador Mário Co
vas, comD membro dD PMDB, vejD CDm bons olhDs
essa caminhada e a presença ilustre desse grande ho
mem público que é Mário Covas. Por certo S. S' propi
ciará uma disputa fDrmidável na retomada dos eleitores
deste País, hoje talvez desvir.tuados pelo populismo e
pela imagem de um "Salvador da Pátria". Mas vem
o Senador Mário Covas, embora de outro partido polí
tico, e traz essa mensagem otimista, moderna, nova,
que toda Nação e toda a elite brasileira esperam. Vejo
com muito bons olhos esse surgimento. Espcro qne
no segundo turno tenhamos a disputa de homens de
grande valor. O companheiro do meu Partido, candi
dato do PMDB, e o Senador MáriD Covas. Essa é minha
grande torcida e espero seja a torcida de todo povo
brasileiro. Muito obrigado.

O SR. ADROALDO STRECK - Agradeço a V. Ex'
o apartc c, concluindo, concedo o aparte ao Deputado
Nelton Friedrich.

O Sr. Nelton Friedrich - Ilustre Deputado Adroaldo
Streck, como membro da Executiva Nacional do PSDB,
enalteço sobremaneim essa postura vertical, coerente,
independente de V. Ex' e. por isso, quero prazeiro
samente receber esse apDio. Sei da sua importância,
do seu significado, pois conheço sua luta e seu trabalho.
Não só dou as boas vindas a esse apoio. mas tenho
certeza de que juntos poderemos encontrar bons cami
nhos para o País. tendo exatamente a firmeza. a compe-

- tência, seriedade da proposta com Mário Covas na Pre
sidênciji. Agrad~ço e cumprimentD V. Ex' na certeza
de que somaremos para a vitória tucana nessa eleição
presidencial.

O SR. ADROALDO STRECK - Agradeço a V. Ex"
o aparte. Concedo o aparte ao nobre Deputado JDrge
Uequed.

O Sr. Jorge Ueqned - Quero apenas cumprimentar
V. Ex' pelo pronunciamento e pela continuidade de
coerência que trouxe a esta Casa. A Nação fica engran
decida com homens públicos do nível de V. Ex'

O SR. ADROALDO STRECK - Aproveito a oportu
nidade para dizer aos meus companheiros de ideal que,
numa próxima encruzilhada, certamente nos encontra
remos de novo. Aos trabalhistas do Rio Grande, núnha
admiração e gratidão pelas atenções que deles sempre
recebi c continuD recebendo.

Quero, a partir desta data, depois de definido por
uma candidatura à Presidência da República, conduzir
minha atuação única e exclusivamcntc pelo caminho
das idéias e soluções que abreviem a crise econômica;
política, moral, ética que DPaís vive, através da escolha
do condutor do Brasil moderno que vamos construir
a partir da posse de Mário Covas na Presidência da
República.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Deputado Paulo Paim. •

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, primeiro, cumprimento o
Deputado Adroaldo Strcck, do Rio Grande do Sul,
pelo seu brilhante pronunciamento. Tenho certeza de
que, no segundo turno, Deputados como ele estarão
apoiando os companheiros Luiz Inácio Lula da Silva
e José Bisol, também do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, nosso partido continua lutando cDntra
a Lei de Greve aprovada nesta Casa, porque entende
mos ser a mesma inconstitucional. Conforme já havia
anunciado à Casa, estávamos somente esperando saber
se o Presidente a vetaria ou não, para entrar na Justiça.
Assim sendo, já na segunda-feira próxima, o Partido
dos Trabalhadores entrará na Justiça, argüindo a in
constitucionalidade da Lei de Greve sancionada pelo
Presidente, por entendermos que fere o art. 9" da Cons
tituição, principalmcnte. Mas uma análise maior dessa
lei evidenciará que. do arl. 2' até o art. 107, ela é
totalmente inconstitucional. Dentro dela existem instru-
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mentos que já serviram para reprimir trabalhadores na
Inglaterra e,' especialmente, na Suécia.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em que critico
a aprovação, pelo Congresso, da Lei de Greve, cumpri
mento esta Casa por haver derrubadD DS dois vetos.
tanto o da política salarial quanto o do salário mínimo,
mostrando, assim, sua soberania, sua independência,
e criando, no meu entendimento, boa proposta de polí
tica salarial e do salário mínimo para o conjunto da
classe trabalhadota, que, além de beneficiar os ativDs,
beneficia também cerca de quatorze milhões de aposen
tados e pcnsionistas.

Cumprimento também esta Casa, Sr. Presidente, por
haver derrubadD a Medida Provisória n' 63, que penali
zava os companheiros aposentados, que indiscutivel
mente. ao longo de suas vidas, tr,abalharam para o enri
quecimento do País. Por essa medida, continuam e1cs
recebendo o mesmo número de salários mínimos que
recebiam à época em que se aposentaram. E digo mais:
esta Casa teve a ousadia e a clareza quc a Justiça não
teve. Ao argüirmos a inconstitucionalidade da Medida
Provisória n° 63, a Justiça prometeu estudar o mérito,
mas negou-se a conceder a liminar. Antes que manifes
tasse sua última palavra. entretanto, esta Casa, de forma
muito clara e transparente. derrubou a Mcdida Provi
sória n'l 63, aprovando o substitutivo que, ao nosso
entendimento, contempla o interesse dos aposentadDs
e dos pensionistas.

De qualquer forma, Sr. Presidente, terá ainda esta
Casa oportunidade de redimir-se de forma democrática,
mediante amplo debate da aprovação que deu a essa
Lei de Greve. Por assim entender, estou pedindo ao
Relator do Projeto n' 1.001 , de minha autoria, em regi
me de urgência nesta Casa, que dê o seu parecer em
plenário, já que o referido projeto não está prejudicado
e, na sua discussão, teremos ainda possibilidade de CDr
rigir os defeitos da Lei de Greve aprovada há uma
semana.

Era o que tinha a dizer. Agradeço à Mesa a oportu
cidade de fazer este pronunciamento e espero não ter
avançado além dos dez minutos nos quais me havia
comprometido a realizá-lo. (Palmas.)

O SR, PRESIDENTE (Wilson CampDs) - A Mesa
agradece a V. Ex' a compreensão que teve, como último
orador inscrito.

O Sr. Jorge Uequed - Sr. Prcsidcnte, peço a palavra,
pela ordem.

O SR_ PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Jorgc Ucqued.

O SR_ JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) -Sr. Prcsidente, em meu pronunciamento,
no Pequeno Expediente do dia de hoje, pedi a transcri
ção, nos Anais da Câmara dos Deputados, do pronun
ciamento do Senador Mário Covas, feito no dia 28 deste
mês, na tribuna do Senado. Esse pronunciamento pre
cisa integr~r os Anais da Câmara dos Deputados, para
marcar na História as manifestações de homens públicos
que, em períodos difíceis da vida brasileira, trouxeram
a sua contribuição, para poder apresentar propostas
como candidatos à Presidência da República no enfren
tamento da crise que o País tinha 'pela frente.

Solicito, por. concordar com o texto do discurso, que
faça parte intcgrante do meu pronunciamento e seja
transcrito nos Anais da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Será V.
Ex' alitndido.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

PRONUNCIAMENTO DO
SENADOR MÁRJO COVAS

Em 28-6-1989

Encerra-se o ciclo das convenções partidárias para
a escolha dos candidatos à sucessão prcsid~ncial.

Começa, agDra, a campanha eleitoral. E chegado o
momento da exposição dos candidatos ao julgamento
da Nação. De suas idéias. E, também, da coerência
entre o que dizem e os atos praticados no passado.
Entre a imagem que pretendcm transmitir e a sua histó
ria de vida. A hora da opinião cessa para dar lugar
à hora do julgamento.
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Não é hora de construir imagens. mas de expor o
candidato por intciro.

A moral determina, e o momento acentua a exigên
cia, que se concilie a política com a verdade.

Mcu compromisso pennanente, de que é evidência
minha própria vida, é com a verdade e sobre ela hei
de ancorar minha campanha. Jamais fiz. não· faço e
não farei nenhum tipo de concessão de natureza eleito
ral. Não me submeterei a um esforço artificial de criação
de atos ou fatos, a qualqucr jogo de aparência. on a
truques de persuasão publicitária. Apresento-me ao po
vo brasileiro sem maquiagem, frente à frente, como
semprc fiz, para poder olhar e ser olhado nos olhos.
A verdade será sempre, a minha arma política.

Minha candidatnra não está colDcada como produto
para captnrar emoções fabricadas no mercado. Mas sim
como uma proposta de reforma radical do Estado e
da sociedade, dirigida à consciência e à razão dos brasi
leiros.

Não nego que aceitei com entusiasmo minha indica
ção. Achei que cra um dever candidatar-me para colo
car a serviço do País a experiência e a visão que me
proporcionaram as funções públicas que exerci ao longo
da vida. Candidato que sou à Prcsidência da República,
assumo a responsabilidade de expor nossOs princípios
e objetivos, contrapondo-os âs mcias-vcrdades, às defi
nições vagas e a dilemas ideológicos superados pela
História.

O PSDB tem um programa consistente e factível para
o Brasil. Um programa fundamentadD nas idéias básicas
da mais vitoriosa experiência política do após-guerra:
a social-democracia. Esse programa reflete as aspira
ções mais profundas do povo brasileiro. Ele será o fun
damento de nossa prática de governo. superando alter
nativas impostas pelo imobilismo, pelo medo às mudan
ças e por compromissos escusos com o passado.

Tomamos a decisão de marchar rumo a um país reno
vado, que ingresse numa nova era. Sem ambivalências.
Sem temor de ousar. Sem concessões à demagogia irres
pons;ivel.

Faço este pronunciamento nesta Casa como afirma
ção de respeito a todos os estados da Federação, que
têm no Senado seu foro político mais representativo.

Son um político.
Compreendo a função política na democracia como

o instrumento mais eficaz para a transformação e aper
feiçoamento das estruturas sociais. Fui dela afastado.
compulsoriamente, pela ditadura. A ela voltei pelo úni
co caminho legítimo: o voto popular.

Asseguro, sem vacilação. que é possível conciliar polí
tica e ética, política e honra. política e mudança.

Senhor Presidcnte. Senhores Senadores.
Não aceito a visão pessimista dos que não vêem saída

para a crise. O Brasil real. hoje. não justifica a imobili
dade, o des,lnimo, nem o desespero. Tcmos um dos
maiores parques industriais do mundo, uma infra-es
trutura econômica considerável, dispondo de tecnologia
de ponta, uina agricultura em rápida expansão, rasgan
do novas fronteiras. Temos terras abundantes e grandes
reservas uúnerais. Temos uma força de trabalho imensa
e competente, um empresariado dinãmico e ousado.
Em síntesc, um sistema econômico consolidado, e com
capacidade de poupar c investir.

O país é forte. mas vem sendo agredido duplamente:
de um lado, por crescente degradação da infra-estru
tura. causada pelo.esgotamento da capacidade de inves
timento do Estado e pela brutal sangria da dívida exter
na; de outro, pela escalada da inflação. que desorganiza
a economia, concentra sempre mais a renda, premia
a especulação, deprime os salârios reais e a receita pú
blica.

O país está embriagado por uma cultura inflacionária.
Muitos sequer a combatem, porque dela se beneficiam.
É por isso que a inflação persiste ameaçando devorar
nosso present" de democracia e nosso futuro de desen
volvimento.

Combatê-Ia sem tréguas é pré-condição para reorga
nizar as finanças internas e reestruturar a nossa articu
lação com Omundo.

No mundo cOl!temporâneo que avança por grandes
saltos tecnológicos e organizacionais. cada dêcada rc
presenta um século. A ser ganho ou a ser perdido.
Está nas mãos desta geração promover esse salto. Ou
o faremos logo, ou retrocederemos.
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Proponho ganharmos juntos, na próxima década, um
sécnlo de prosperidade, com justiça social.

Para isso é preciso ter claro o ,umo.
Sou candidato a suceder o atnal Presidente. Pergun

to-me o que faria se estivesse hoje no cargo. Fiz-me
a pergunta como um teste a mim mesmo. Estou prepa
rado para respondê-la. Em uma frase: exerceria plena
mente a autoridade inerente ao cargo. O país precisa
e está ansioso para ter governo.

Eleito, exercerei a autoridade, sem autoritarismo,
com base na legitimidade conferida pelo voto popular.
Com a credibilidade dos que conhecem o valor da pala
vra pública e o sagrado compromisso que ela envolve.

Convocarei para os ministérios e para os altos qrgos,
os homens e mulheres experientes, honestos e.cápazes.
Com eles reconstruiremos o Brasil. Jamais nomearei
alguém pelo fato de ser. meu amigo, ou amigo de meus
amigos.

Senhor Presidente, Senhores Senadores, .
Não basta, entretanto, queo Presidente construa seu

governo "inspirado pelos mais altos padrões da morali
dade. Precisamos situar-nos diante das opções que se
abrem ao país para enfrentar as transformações que
ocorrem no mundo e !ontre nós. . .

Nestas duas últimas semanas a opinião pública inter
nacional assistiu ao drama da China. A abertura econô
mica sem prévias refórmas democratizadoras levou
aquele grande país à confrontação. Enquanto isso a
União Soviética realiza reformas em sua estrutura polí
tica, como pré-condição para os saltos econômicos.

O mundo está cada vez mais unificado, com a Europa
elegendo mais uma vez seus parlamentares para o gover
no da Comunidade e com discussões até sobre a unifica
ção da moeda e do câmbio. De outro lado os Estados
Unidos se integram com o Canadá e reforça seus liames
com o Japão; e mesmo com o México.
. Com essa reorganização geo-política e econômicado

mundo, o sistema financeiro internacional baseado em
. Bretton Woods terá de ceder espaço a uma nova organi-

zação econômica e política. .
O Brasil não pode permanecer cego e insensível às

mudanças que ocorrem. Em face dessas transformações
o Brasil·tem propostas a formular e deve participar
com força das negociações.

Pensando nesses problemas, refleti muito·estes dias,
para dizer-lhes: confio no país e em nossa capacidade
de decisão. Por isso mesmo, continuei andando pelo
Brasil afora, ouvindo e vendo, 'ao invés de ir ao exterior
buscar conselhos e medidas salvadoras..

Nosso programa e nossas propostas tomam em conta
o que está ocorrendo no mundo, mas são·o resultado
de um esforço próprio, dotado· de autonomia intelec
tual. Não devemos dirigir-nos à opinião pública interna
cional nem em termos de queixas nem de· submissões.
Devemos, isso sim, posicionarmo-nos com independên
cia crítica como um país que sabe o quanto,. boje, as·
nações devem ligar-se umas às outras até ao ponto de
podermos sustentar uma espécie de Constituição mun
dial na qual os direitos dos povos do universo estejam
assegurados sem engolfar os legítimos interesses de cada
país. .

É duro contrastar as necessidades de opções lúCidas
para o futuro com as angústias do presente.: é a bolsa
que estoura, aumentando o temor dos que hoje se ):efu
giam nos títulos da dívida.pública como dique aparente
mente seguro diante da corrosão inflacionária. E.a hipe
rinflação. que deixou de ser um conceito para ser o
pão nosso das· agruras cotidianas de todo mundo. É
q Plano Verão que se esboroá sem deixar saudades.
E a economia que volta à indexação, sem indexar os
salários, o que é inaceitável.

Mas não posso deixar de lhes dizer, Senhores Senado
res, que não basta considerar a conjuntura para respon
der o que se faz quando se é governo. Um estadista'
tem o dever de conhecer a direção para a qual a socie
dáde deseja caminhar.

Ser'nacionalista, hoje, é defender uma política nacio·
nal de desenvolvimento. Não é hora de se querer sim
plesmente reformar o passado. Nem de se conformar
com o presente. É a hora de âtualizar objetivos' anteci-
pando o futuro. .

O verdadeiro nacíonalismo impõe a capacitação'do
país para a competição internacional e a defesa da nossa
paite na "renda mundial". Não faz sentido isolar o
país numa autarquia: Ele deve participar da nova ordem

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

política mundial. E esta supõe os "direitos humanos
das nações" e não apenas dos indivíduos. Uma nação
não pode ser torturada por outras, negando-se-Ihe aces
so aos mercados, aos conhecimentos dos processos pro
dutivos o,u:obrigando-a a dispor de seusrecursos para
pagar díviâas extorsi"as, ao invés de fazer noveis' investi-
mentos. . ,

O Brasil precisa impÇlrtar mais do que faz atualmente.
Não podemos ser a 25' nação exportadora do mundo
e, ao mesmo tempo, exibir o terceiro superávit comer
cial, ultrapassado apenas pelo Japão e Alemanha. Te
mos que exportar bastante para importar bem mais que
hoje, a fim de aumentar a produção interna, trazer
tecnologia moderna e aliviar as finanças do governo.

Um governo sério e competente, com o respaldo de
toda a Nação, reduzirá drasticamente a sangria repre
sentada pela transferência de parte considerável da re
ceita tributária para o pagamento da dívida.

Serão bem-vindos' investimentos estrangeiros, dentro
das normas constitucionais, e nos marcos de:uma nova
política industrial, te'cnológica e de desenvolvimento.
Do exterior, o Brasil. quer meios de produção, quer
sócios e não credores. Nesta década perdida aconteceu
o contrário. Nossa dívida externa aumentoU: 130 por
cento, em boa parte por causa dos juros flutuantes,
e perdemos cinco bilhões de dólares de investimentos
pela diminuição do ingresso e aumento das remessas
e repatriações. Daremos passos ousados para atrair ca
pitais de risco, desenvolvendo nosso comércio exterior
e aliviandá a dívida. .

Hoje, com a aceleração das transformações tecnoló
gicas, geppolíticas e culturais que o mundo está atraves
sando, a opção é manter-se na vanguarda, ou na reta-
guarda das transformações. . . .

É com""esse espiríto de vangiIardaque temos que
reformar o Estado no BrasiL Tirá-lo da crise, reformu·
lando suas funções e seu papel.

Basta de gastar sem ter dinheiro.
Basta'de tanto subsídio, de tantos incentivos, de tan-

· tos privilégios sem justificativas ou utilidade compro
vadas.

Basta. de empreguismo..
Basta de cartórios. Basta de tanta proteção e subsí- .

· dios do governo a atividades econômicas já amadu
recídas.

Mas'o Brasp não precisa apenas de um choque fiscal.
Precisa, também, de um choque de capitalismo, um
choque,.de livre iniciativa,.sujeita a riscos.e. não apenas
a prêmios. .

Zelaremos pela moeda nacional que, em face à sua
degradação, já foi sul)stituída duas vezes na·Nova Rre
pública e caminha para a terceira -mudança.
. A queda da inflação trará a melhoria d" arrecadação
de impostos. Não é precíso elevar alíquotas, mas sim
combater a sonegação,. eliminar favores e privilégios
tributários. Há hoje setores que não pagam·impostos.
Agiremos .Com firnÍeza. ....

O Estado brasileiro cresceu demasiadamente como
produtor direto de bens, atrofiando-se nas funções típi
cas de governo. Vamosprivatiza COm seried').de, e não

. apenas na retórica. Vamos captar recursos privados pa
ra aumentar os investimentos de empresas públicas es
tratégicas e rentáveis. Vamos profissionalizai a direção

· das estatais. Estabelecer um código' de conduta.
Metade da nossa indústria está atrasada tecnologica

mente. Importamos pouquíssima tecnologia.- talvez
nem um vigésimo do que gastamos com turismo externo
re·gistrado e não registrado. Temos que inverter essa
situação. Não podemos permitir que o futuro seja a

grande vítima do presente.
Sabem, os que me ouvem, a que a produção agrícola,

nesta década, cresceu anualmente percapita a um ritmo
menor do que entre 1947 e 1980? Há muita a fazer.
Dobrar a piodução agrícola numa· década' é a.nossa
meta: .Isto reque; intensificação das pesquisas, irriga
ção, armazenagem e transportes. A[~mde preços para
os que produzem e impost~s fortes para os que não
produzem, deixando suas terras subutilízadas. Ao lado

. disso, implantarei a reforma agrária comá um grande
programa social, assentando na terra os que precisam
e podem trabalhar nela.

Nosso povo quer e precisa consumir cada vez mais,
o que é natural, necessário e correto. Mas isso' só pode
acontecer se aumentarmos, sem parar, máquinas, estra
das, ·hidrelétricas,casas. O investimento precisa de fi-
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nanciamento a longo prazo , pois 'no mais das vezes
requer muito tempo para oferecer retornos. E isto va
mos fazer: organizar os financiamentos de longo prazo
para o desenvolvimento.

Junto com financiamento, a expansão econômica sus
tentada requer tecmjlogia e recursos humanos qualifi
cados. Esta será nossa grande prioridade. Vamos mobi
lizar o Estado para a revolução educacional que o Brasil
necessita. Não é uma vergonha que apenas 20% dos
adolescentes de 15 a 19 anos freqüentam escola secun-
dária? .

Meu governo terá sempre presente que o professo
rado'está cansa.do de ser explorado sob o pretexto de
que ensinar é um sacerdócio. Não:· é uma profissão
fundiunental para'o desenvolvimento do País. Os gastos
com o ensino não podem ser considerados "de custeio";
eles êonstituem investimentos e tão vital para o cresci
mento econômico como qualquer outro investimento
produtivo.

O .Brasil é gente. São 140 milhões de pessoas. A
bandeira nacional simboliza .essas pessoas e não apenas
um território. Não há maior sentimento de revolta do
que se ver· brasileiros vivendo em condições sub-hu
manas. Tão importante quanto manter um metro de
fronteiras é manter uma vida humana. .

A defesa do ecossistema é a defesa da própria vida,
não apenas vegetal ou animal, mas da vida humana.
Urna .cidade --'- urna civilização ecológica' assegura não
apenas "o verde", mas a sobrevivêncía humana com
um padrão de dignidade. Não se pode opor os interesses

. universais de preservação do meio ambiente aos da so
berania nacional, até porque só existe soberania quando
há uma populaçãO com condições para sobreviver com
dignidade e, portanto, apta a preservar a espécie, e
senhora dos mecanismos que permitem a reprodução
da vida.

Para mim, a defesa intransigente da ecologia é a mes
ma coisa que a defesa soberana da preservação do Brasil
como.uma comunidade de pessoas capazes de conviver
harmonicarnente entre si ecom o meio circundante.

Gostaria de retomar a afirmação sobre a necessidade
de as reformas políticas antecederem ou pelo menos
acompanharem as reformas econômicas e sociais para
dotar o país de governabilidade.

Não basta que o Presidente exerça legitimamente a
autoridade que o voto popular lhe confere. É preciso_
que façamos com coragem reformas políticas que asse
gurem governabilidade e institucionalização da demo
cracia.

A primeira'delas'éa introdução do parlamentarismo..
Nos moldes previstos pela Constituição: através do ple
biscito e com uma simultânea reforma administrativa
que assêgure a permanência de um corpo de funcio
nários concursados para dar continuidade à adminis
tração. Trago o compromisso pessoal e partidário no
sentido de propor ao Congresso a antecipação do plebis
cito de modo a que o próximo Congresso seja. eleito
sob a égide do parlamentarismo, a ser implantado no
ano de 1991. Até lá, a reforma administrativa estará
em vigor.

Ao lado dessas medidas impõe'se a revisão dos siste
mas partidário e eleitoral. Isso será feito garantindo
a proporcionalidade exata da representação dos párti·
dos minoritários, com modernos mecanismos de voto
distrital misto.

(}overno moderno, Senhores Senadores, é gov~rno
capaz de descentralizar a administração, dando maior
responsabilidade, ao lado de mais recursos, aos estados

.e municípios. E que se apoie nas formas instituciona
Iizadas de participação popular.

O objetivo.de meu piograma de governo é preparar
o país para um verdadeiro processo de democratização
da sociedade. O escárnio, o escândalo que a enorme
concentração de renda reprelienta, tem umalto custo:
impede que a democracia seja um valor consensual na
sociedade'.

Não é preciso dar exemplos. Ou revertemos na próxi
ma década os indicadores socíais negativos e as perdas
de poder real de compra dos salários ou, não nos enga
nemos, o fantasma dos demãgogos, dos ditadores e do
autoritarismo ganhará corpo. E mais: não há enconomia
moderna, capaz de competir internacionalmente, sem
um mercado interno também forte, sem consumidores
esem um povo educado, reivindicante e capaz de ser,
ele, oJato1: primordial do progresso tecnológico.
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Desigualdade não se corrige com estagnação. Corri
ge-se redistribuindo a renda e crescendo ao mesmo tem
po.

São estas as diretrizes de nossa proposta. Delas não
me apartarei durante a campanha e no exercício do
mandato, se a tanto for levado pelo eleitorado, como
espero.

Por fim, uma palavra sobre a questão da ética na
política. Nessa matéria, o ideal seria nem precisar falar:
ética deve revelar-se na conduta, sem maiores questio
namentos. Graças a Deus, na minha longa carreira pú
blica nunca precisei sequer prestar explicações sobre
a moralidade de qualquer de meus atos: ninguém jamais
duvidou dela. Pretendo, como Presidente, continuar
assi!!). E cobrarei, de forma inflexível, idêntica c,mduta
de todos os colaboradores.

Há dois dias o PSDB completou um ano. Neste perío
do organizamos o partido. Partido com convicções. Par
tido que definiu um programa. Partido que reflete na
sua postura a indignação de um povo cansado de tanta
corrupção, de tanto desgoverno, de tanta incompetên
cia.

Não queremos apresentar uma candidatura baseada
apenas na força de uma pessoa ou de intenções inde
finidas.

Jogamo-nos na campanha sustentando o que somos
e o que faremos. Com toda clareza e convicção.

A hipoteca que pesa sobre a Nação, representada
por tudo o que de passado contém nosso presente 
a dívida externa, a dívida interna e a imensa dívida
social, será por nós resgatada nas ações concretas de
Governo, no trabalho pela Pátria e pelo fortalecimento
da gente brasileira.

Este o nosso compromisso, pessoal e coletivo.
Repleto deste antigo e tão eterno sentimento de pa

triotismo levanto meu olhar para além do horizonte
do cotidiano conturbado e reafirmo a mais profunda
crença no Brasil e nos brasileiros.

Vamos juntos, fazer do Brasil a terra da esperança
renovada!

E que a sociedade brasileira possa frutificar no cami
nho da dignidade, do desenvolvimento e da democracia.

O Sr. Antônio Marangon - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Antônio Marangon.

O SR. ANTÔNIO MARANGON (PT - RS.Sem revi
são do oradoL) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa,
para que seja registrado na primeira sessão de agosto,
projeto de lei que regulamenta o § 3' do art. 134, sobre
rito sumário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Será V.
Ex' atendido.

VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nada mais

havendo a tratar, vou enCerrar a sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB; José Melo - PMDB;
Rubem Branquinho - PMDB.

Amazonas

Bernardo Cabral - PMDB; Ézio Ferreira - PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB: Amilcar Moreira 
PMDB; Asdrubal Bentes - PMDB.

Tocantins

Freire Júnior - PRN.

Maranhão

Jayme Santana - PSDB: José Carlos Sabóia -PSB;
Mauro Fecury - PFL; Victor Trovão - PFL; Vieira
da Silva - PDS.
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Piauí

Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Etevaldo Nogueira - PFL; Expedito Machado 
PMDB; Firmo de Castro - PMDB; Ubiratan Aguiar
-PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Henrique Eduardo AI
ves-PMDB.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Antonio Mariz 
PMDB; João da Mata - PDC; Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; Gilson Machado
PFL; Gonzaga Patriota - PDT; José Jorge - PFL;
José Mendonça Bezerra - PFL; Marcos Queiroz 
PMDB; Ricardo Fiuza - PFL; Roberto Freire - PCB.

Alagoas

Renan Calheiros - PSDB.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Djcnal Gonçalves 
PMDB;

Bahia

Domingos Leonelli - PSB; Joaci Góes - PMDB;
Jorge Medauar - PMDB; Jorge Vianna - PMDB;
Leur Lomanto - PFL; Mário Lima - PMDB; Nestor
Duarte - PMDB; Sérgio Brito - PFL.

Espírito Santo

Lurdinha Savignon - PT; Pedro Ceolin - PFL.

Rio de Janeiro

Aloysio Teixeira - PMDB; Álvaro Valle - PL;
Arolde de Oliveira - PFL; Bocayuva Cunha - PDT;
Daso Coimbra - PMDB; Ernani Boldrim - PMDB;
Fábio Raunheitti - PTB; Feres Nader - PTB; Jorge
Leite - PMDB; Luiz Salomão - PDT; Márcia Cibilis
Viana - PDT; Osmar Leitão - PFL; Roberto Augusto
- PTB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar
Coelho - PSDB; Rubem Medina -PFL; Simão Ses
sim - PFL; Sotero Cunha - PDC; Vivaldo Barbosa
-PDT.

Minas Gerais

Álvaro Antônio-PMDB; Carlos Mosconi-PSDB;
Genésio Bernardino - PMDB; Hélio Costa - PRN;
Humberto Souto - PFL; José Geraldo - PMDB; José
Santana de Vasconcellos - PFL; José Ulísses de Oli
veira - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário de
Oliveira - PRN; Maurício Pádua - PMDB; Melo Frei
re- PMDB; Oscar Corrêa - PFL; Raimundo Rezende
- PMDB; Roberto Vital - PRN; Ronaldo Carvalho
- PMDB; Sílvio Abreu - PSC; Virgílio Guimarães
- PT; Ziza Valadares - PSDB.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Airton Sandoval - PMDB;
Antônio Salim Curiati - PDS; Arnaldo Faria de Sá
-PRN; Caio Pompeu-PSDB; Delfim Netto-PDS;
Doreto Campanari - PMDB; Fábio Feldmann 
PSDB; Fernando Gasparian - PMDB; Gerson Mar
condes - PMDB; Hélio Rosas - PMDB; Irma Passoni
- PT; Jayme Paliarin - PTB; João Cunha - PRN;
João Herrmann Neto - PSB; João Rezek - PMDB;
José Camargo - PFL; José Egreja - PTB; José Maria
Eymael - PDC; Leonel Júlio - PTB; Luiz Inácio
Lula da Silva - PT; Maluly Neto - PFL; Mendes
Botelho - PTB; Ricardo Izar - PFL; Samir Achàa
- PMDB; Theodoro Mendes - PMDB; Tito Costa
-PMDB.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Genésio de Barros 
PMDB; José Freire - PMDB: José Gomes - PDC;
Luiz Soyer - PMDB; Pedro Canedo - PFL.
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Distrito Federal

Márcia Kubitschek - PMDB.

Mato Grosso

Ubiratan Spinelli - PFL.

Mato Grosso do Sul

Plínio Martins - PMDB; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Antônio Ueno - PFL; Bor
ges da Silveira-; Jacy Scanagatta - PFL; José Tavares
- PMDB; Matheus Iensen - PMDB; Mattos Leão
- PMDB: Maurício Fruet - PMDB; Maurício Nasser
- PMDB; Max Rosenmann - PMDB; Nilso Sguarczi
- PMDB; Osvaldo Macedo - PMDB; Paulo Pimentel
- PFL; Renato Johnsson - PRN; Santinho Furtado
- PMDB; Sérgio Spada - PMDB; Tadeu França -
PDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB; Orlando Pacheco - PFL;
Ruberval Pilotto - PDS.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Arnaldo Prieto - PFL;
Lélio Souza - PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Paulo
Mincarone - PMDB.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Encerro
a Sessão, designando para o próximo dia I"~ de agosto,
terça-feira. às 13 horas. a seguinte

ORDEMDüDIA
"TRABALHO DAS COMISSÕES"

- Encerra-se a Sessão às 12 horas e 57 minutos.

ATA8DAME8A
17' Reuniáo da Mesa,

realizada em 28-6-1989

Aos vinte e oito dias do mês de junho de hum mil,
novecentos e oitenta e nove. às 18 horas, reune-se ex
traordinariamente, no Gabinete da Presidência. a Mesa
da Câmara dos Deputados. sob a Presidência do Senhor
Deputado Paes de Andrade. Presidente. Presentes os
Senhores Deputados Inocêncio Oliveira, Wilson Cam
pos. Luiz Henrique, Edme Tavares e Carlos Cotta, res
pectivamente. 1? e 2" Vice-Presidentes, lli, 2° c 3" Secre
tários. Ausente. por motivo justificado, o Senhor Depu
tado Ruberval Pilloto, 4" Secretário. Havendo número
legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos
e passa a informar que o objetivo da presente convo
cação é examinar e decidir sobre o processo instaurado,
nos termos do decidido na sess~io anterior, relativa
mente ao mandato do Scnhor Deputado Pelipe Cheid
de. tendo em vista o contido na decisão liminar do
Supremo Tribunal Federal, e proferida pelo Excelen
tíssimo Senhor Ministro Scpúlveda Pertence. cuja deci
são cautelar registra, expressivamente, que- '"não inibir<.l
que a Mesa possa refazer a declaração de sua perda,
se for o caso, mediante procedimento instaurado de
logo, no qual se assegura oportunidade adequada de
defesa" (fls. OI). Em seguida. o Senhor Presidente con
Inocêncio Oliveira, designado Relator da matéria, o

qual passa a se manifestar nos seguintes termos: "Se
nhor Presidente, SeJÚ10res Membros da Mesa, exami
nados os autos do procedimento devidamente instau
rado, passo relatar e a próferir o seguinte parecer: "Re
latório: No mesmo dia 20 de junho de 1989, foi expedida
a Notificação para que o Deputado Felipe Cheidde,
no prazo de 5 (cinco) dias se manifestasse sobre o con
teúdo pe Certidão que acompanhou a Notificaçtio que
foi extraída pela Seção de Registro Parlamentar, e que
dava notícia das faltas do referido Deputado. Na mesma
data. o Diretor da Coordenação de Registro Parlamen
tar e Cadastro Funcional - Amauri Lopes da Silva.
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acompanhado pelo Diretorda Coordenação de Segu
lrança Legislativa - Fernando Boani Paulucci"- junta
mente com o Assessor Administrativo, o Senhor Anto,
nio da Silva Leal, procuraram entregar ao Senhor Depu
tado Felipe Cheidde a referida Notificação. O referido
Deputado se encontrava em seu Gabinete de n' 203,
do Anexo IV, tendo lido a Notificação e se recusado
a acusar seu recebimento, o que deu origem ao termo
lançado às· fls. 04v, dos autos do processo. No dia 21
de junho de 1989, o Senhor Deputado Felipe Cheidde
ingresou com a petição de fls. 8/9 dos autos, dando-se
por intimado do ofício retro-mencionado.e pedindo vis
tas do procedimento. O pedido foi despachado na mes
ma data, determinando-se a extração de cópia de todo
o processado para efeitos de entrega ao requerente.
No dia 22, foi procedida, no gabinete do Senhor Depu
tado, a entrega da documentação, mediante ·recibo
aposto por Adjunto Parlamentar (documento de fls.'
IO/I0v.) . Jà no dia 26 de junho, o Senhor Deputado
Felipe Cheidde ofereceu a defesa de fls. 15173 que se
fez acompanhar de 14 (quatorze) documentos e um
parecer da lavra do professor Antonio. Chaves (fls. 45
a 73). Na defesa oferecida pelo Senhor Deputado (Pro
tocolo n' 15.638/89),· após_consiqerações de natureza
geral, faz 3 (tr~s) alegações que dizem respeito às faltas
propriamente ditas, procurando justificar cada grupo
delas. Suscita, por outro lado, a necessidade da obser
yância do disposto no art. 253, do Regimento Interno
e· pede a oitiva de testemunhas: FoL designado pelo
despacho de fls. 74 o dia de hoje (28-6-~9)para a tomada
dos depoimentos, tudo porque os Deputados arrolados
se encontravam na Casa, Foram tomadas as providên
cias para a intimação do Senhor Deputado Felipe Cheid
de da realização da audiêcia, consoante ofício e Certi
dão de.fls. 75175v. O Senhor'Presidente iníerrompe
o relator e comunica à Mesa que encontra-se na ante
sala da Presidência o Senhor Deputado Felipe Cheidde,
o qual consulta se pode ingressar no recinto da reunião,
o que lhe é concedido; O Senhor Felipe Cheidde solicita
a palavra e a Mesa, fiel ao princípio de ampla defesa,

. atende o pedido. Sua Excelência faz alegação oral du
rante trinta minutos, sustentando{)s termos de sua defe~

sa escrita. O Senhor Presidente informa ao Senhor Feli
pe Cheidde que a Mesa agiu e agirá com isenção. Após
agradecer a acolhida que lhe dispensou a Mesa retira-se
do recinto da reunião, antes,' porém, apresentando 2
(duas) novas petições que, juntadas aos autos, são indef

feridas por intempestivas e irrelevantes. O Senhor I'
Vice-Presidente prossegue com a leitnra do seu parecer:
"Foram expedidos, também, ofícios às testemunhas aro.
roladas - Deputados Paulo Zarzur, Doreto Campa
'nari, Mendes Betélho e Ricardo Izar, ofícios de fls.
76179. Na hora aprazada, compareceram os Depntados
Ricardo Izar e Felipe Cheidde. Os depoimentos foram
colhidos, consoante termos de fls. 81183, tendo o Senhor
Presidente Paes de Andrade, face à ausência do Depu
tado Felipe Cheidde, dado-lhe como Curador do Depn
tado AntonioMari'z (fls. 80). Parecer: I - O Deputado
Felipe Cheidde, em sua defesa às fls. 15173, após consi
derações de natureza processual que teriam viciado o
primeiro Ato Declaratório desta Mesa, justifica as au
sências da seguinte forma: 1) - No mês de maio do
corrente ano, para o qual a Certidão de fls. 5 (cinco
lhe atJ;ibui 19 (dezenove) faltas, alega, no item 25 da
defesa'(fls. 25) que "se encontra ausente do país confor
me prova inclusv~ elaborada naquele mandato de segu
rança que impetrou, desde o dia 12 de maio até 29
do mesmo mês, o que, justificadamente, impediu a sua
presença nas sessões da Câmara ao longo desse período,
em que teriam sido realizadas8 (oito) sessões". Alega
mais que, na data em que se afastou 'para 'o exterior,
formulou o pedido de licença' acostado iniciai como'
documento n' 6 (fls. 36) pelo que estaria acobertaçlo
quer pela saída para o exterior, quer pelo pedido de
licença. Quanto a esta alegação não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar o pedi.do de licença entregue a Secre
taria da Mesa no mesmo dia da saída para o exteriro
(12 de maio) não foi deferido, sendo certo que a sua
formulação não se constitui em mera formalidade, como
sustenta a defesa no item 27 (fls. 25). O artigo 244,
do Regimento Interno, § 1', torna claro que a licença
não é automática, mas sim um ato' a ser praticado pela
Mesa após a, devida provocação. Não houve, no caso,
o deferimento regimental. Por outro lado, o Senhor
Deputado ao se afastar para o exterior, consoante notÍ-
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cia nos autos do Mandádo de'~"gurança impetrado con
tra a primeira decisão, feriu o disposto no artigo 247,
do Regimento Interno, in verbis: "para afastar-se do
território nacional o Deputado deverá dar prévia ciência
a Câmara por intermédio da Presidência". Nada disso
ocorreu, 'ó' Senhor Deputado Felipe Cheidde afastou-se
do território nacional sem dar ciência à Câmara e sem
que lhe tenha, sido concedido a licença do artigo 244,
para tratar de interesse particular. Dessa forma, não
é acolhida a justificação pretendida para as faltas verifi
cadas no mês de maio. 2') Quanto às faltas ocorridas
no mês de março, em número de 20 (vinte), alega o
~enhor Deputado que foram devidas. a moléstia que
o teria acometido (defesa, item 30, fls. 26), juntando.

· como prova as declarações firmadas pelos Doutores
Amedeo Giusti e Milton Buissa (documentos 11 e 12
da inicial, de fls. 41142). A teor da primeira destas decla
rações,- o Senhor Deputado "esteve sobre tratamento
emergencial,. com derrame articular. no joelho E, em
4 de março de 1989, tendo sido orientado para perina
necer em repouso (deambulação) até 3 de abril de
1989". Pela segunda declaração, o .Senhor Deputado
esteve "impossibilitado para q trabalho d"vendo perma
necer em repouso no período de 6-3-89 até 30-3-89"
Ex vi do artigo 245, d<r:Regimento Interno, o .Senhor
Deputado deveria ter, formulado o 'pedido de licença
à Mesa da Câmara dos Deputados, "instruído com o

'laudo de inspeção médica, firmado por 3 (três)médicos
integrantes do. respectivo serviço da Câmara, com a
expressa indicação que o d.oente não pode continuar
exercício ativo do seu mandato". Portanto, as declara
ções anexadas à inicial são imprestáveis para o fim visa
do, posto que deveria: o Senhor Deputado ter tomado
as providências regimentais do artigo 245. No entanto,
algo de grave emerge ,com esta justificação de doença

· no período de 4-3- a 3-4. A Mesa ao dar as informações'
no Mandato de Segurança antes mencionado fez anexar
telex oriundo ç10 Departamento de Polícia Federal que
informa ter o Senhor Deputado Felipe Cheidde se afas
tado do país no dia 19 de março com destino a Venezuela
e tendo de lá retornado no dia 27 de março (documentos
fls. 3). O telex do Departamento de Polícia Federal,
elide, de forma absoluta, o contido nas declarações mé
dicas, posto que se, não podi:i comparecer, como. não
compareceu, às sessões da Câmara, também não pode
ria ter circulado pelo continente americano. (Venezne
la). são, portanto, desta forma, anódinas as declarações.
de fls. 41142, corno inverídica a justificativa pretendida.
Dever-se-á, oportunamente, se for o caso, extrair~se

as conseqüências legais de tal conduta. 3') - Por último
reconhecendo o Senhor Deputado na sua defesa de
fls. 27, que não tem justificativa para 24 (vinte e quatro)
de suas faltas, procurou ele justificar outras 5 (cinco)
por via testemunhal. Apó~ as cautelas devidas, foram
ouvidos 3 (três) dos Deputados arrolados - Paulo Zar
ror, Doreto Campanari e.Mendes Botelho, sendo que
os dois primeiros afirmamterem visto o Senhor Depu
tado Felipe Cheidde uma só vez nas dependências da
Câmara, não sabendo precisar o dia nem o ano. Já
o Deputado Mendes Botelho afirma ter visto, várias
vezes, o Senhor Deputado Felipe Cheidde ."não só no
ano passado, como neste, não sabendo precisar se estas
presenças se verificaram mais no ano passado ·ou no

·presente ano", embora reconheça "que o Deputado
Felipe Cheidde é um dos parlamentares mais ausentes.
·do Congresso Nacional". A teor desses depoimentos,
não restou afastar as informações do sistema de Registro
'de Freqüência, umavez que nenhum dos depoimentos
pode precisar os dias, inclusive anos, em que o Senhor
Deputado Felipe Cheidde foi visto nos .prédios da Çâ
mara dos Deputados. Conclusão: pelo discorrido, em'
basado em documentos e provas produzidos nos autos
do processo,não resta a mínima dúvida que o Senhor
Deputado Felipe Cheidde ausente esteve, injustificada
mente, em 62 (sessenta e duas) sessões da Câmara dos
Deputados, até o dia 30 de maio ·do corrente ano. O
Senhor Deputado Felipe Cheidde não logrou justificar
as faltas dos meses de março e maio, consoante acima
demonstrado. Aliás, o Deputado Felipe Cheidde antes
das alegações contidas em sua defesa tinha feito um
pedido de retificação de todas as suas faltas, consoante
o documento de n' 3 acostado à (fls. 33), no qual afirma
que o registro dessas faltas foram "em virtude de falhas
no registro de freqüêncai"! Ontem, as faltas de feve
reiro, março e abril foram em decorrência de erros
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oe regIstro no controle de freqÜêncíá; boje, as faltas
de março foram em decorrência de .ausência. efetiva
e justificada por doença! O comportamento do Depu
tado Felipe Cheidde é extremamente reprovável, sendo
esse o único juízo .de valor emergente dos fatos antes
narrados. Assim, por todos esses motivos, entendo pelo
não acolhimento de nenhuma das justificativas de faltas
apresentadas pelo Senhor Deputado, em razão de ter
ele incidido na hipótese prevista no inciso 111 do art.
55, da Constituição Federal, que impõe, como dever
"de ofício" a esta Mesa, a declaração da perda do seu
mani:l!ito nos termos do § 3' do mesmo dispositivo cons
titucional. A Câmara dos Deputados somente poderá
ter o máximo de 182 (cento e oitenta e duas) sessões
ordinárias; que se' realizam de segunda a sexta-feira,
e, mesmo assim, o número de faltas injustificadas já
cometidas pelo Deputado Felipe Cheidde já excede o
quantnm constitucional. Isto posto, pronuncio-me pela
declaração imediata da perda do mandato do Deputado
Felipe Cheidde. Nada mais. A-alta consideração de
Vossas Excelências, nobres membros desta Mesa". Em
seguida, o Senhor Presidente Paes de Andrade pôs em
discossão as manifestações do ilustre Senhor Relator,
I'. Vice-Presidente Deputado Inocêncio Oliveira, as
quais foram acolhidas por unanimidade, e, em conse
qüência, resolve baixar o Atada Mesa n' 137, de 1989,
que vai publicado ao final da ata. Nada mais havendo
a tratar, às 19:55 horas, o Senhor Presidente suspende
a reuniâo por 10 minutos, a fi.n1 de ser lavrada a presente
·ata. Reaberta a reunião, é~a ata lida e:aprovada. Eu,
Hélio Dantas, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a pre
sente ata, que após subscrita pelo Senhor Presidente,
vai à public:lção, - Deputado Paes de Andracle,Presi
dente da Câmara dos Deputados.

18'Reuniãó da MeSa,
realizada em 29-6-1989

Aos vinte e nove dias do mês de junho de hum mil,
,novecentos e oitenta e nove, à's 8h30mín, reúne-se no
,Gabinete da Presidência, a Mesa da Câmara dos Depu
·tados, sob a presidência do Senhor Deputado Paes de
AiIdrade, Presidente. Presentes os Senhores Deputados
InocênCio Oliveira, Wilson Campos, Edme Tavares e
.Carlos Cotta, respectivamente, l' e 2' Vice-Presidentes,
'2' e 3' Secretários. Ausentes, por motivos justificados,
'os Senhores Deputados Luiz Henrique e Ruberval Pilot
to, respeetivamente, l' e 4' Secretários. Havendo núme:
ro legal, o Senhor Presidente declara abertos. os traba
lhos. I - Pauta do Senhor President". A Mesa resolve:

. a) Aprovar a prestação de contas da Câmara dos Depu
tados, referente ao exercício de 1988; b) Baixar o Ato
da Mesa n' 138, de 1989, que "dispõe sobre a revali
dação de Ato da Mesa .da Câmara dos Deputados",
o qual vai publicado ao final da ata; c) Conceder aos
servidores da Câmara dos Deputados dispensa de ponto
de 10 (dez), dias em duas turmas, fixando-se os períodos
de 3. a' 1417 e 17 a 2817189. d) Ratificar o despacho

. favorável proferido pelo Senhor Presidente ad referen·
dum da Mesa, deferindo o pedido de requisição pelo
Superior Tribunal de Justiça, do servidor desta Casa
José Raymundo Lima Martins, Técnico' em Comuni
cação Social, Classe Especial, a p.artir de l' de junho
de 1989, mediante ress.arcimento das despesas e encar
gos.
- lI-Pauta do Senhor 1; Vice-Presidente. A Mesa
aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos
seguintes ,requerimentos de informação: l)n' 145/89
(aditamento), formulado pelo Senhor Deputado Ger
son Marcondes ao Senhor Ministro .da Fazenda, sobre
a Guia de Exportaçãõ correspondente à Nota Fiscal
n' 341.958, alusiva à exportação de veículos "Duna"
- pelo encaminhamento; 2) n'243189, formulado pelo
Senhor Deputado Adroaldo Streck ao Senhor Ministro
do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, sobre
o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) - pelo
encajninhamento; 3) n' 244189, formulado pelo Senhor
Deputado PIÚlio Arruda Sampaio ao Senhor Ministro
do Interior, sobre autorizações irregulares de desmata
mento no Acre - pelo encaminhamento; 4) n' 245189,
formulado pelo Senhor Deputado Plínio Arruda Sam
paio ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, sobre
o trato de Petrópolis e a situação de brasileiros que
vivem em territário boliviano - pelo encaminhamento;.
5) n' 246/89, formulado pelo Senhor Deputado Plínio;
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Arruda Sampaio ao Senhor Ministro da Fazenda, sobre
linhas de crédito e montante aplicado nas atividades
de extração de borracha no Estado do Acre - pelo
encaminhamento; 6) n' 247/89, formulado pelo Senhor
Deputado Plínio Arruda Sampaio a Senhora Ministra
do Trabalho, sobre fiscalização das relações trabalhistas
no Estado do Acre - pelo encaminhamento; 7) 248/89,
formulado pelo Senhor Deputado Victor Faccioni ao
Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social,
sobre despesas com viagens de funcionários do lapas
-pelo encaminhamento; 8) n"249/89, formulado pelo
Senhor Deputado Mauro Miranda ao Senhor Ministro
da Fazenda, sobre o valor das transferências constitu
cionais, relativas ao Fundo de Participação dos Estados
e Fundo de Participação dos Municípios -pelo encami
nhamento; 9) n' 250/89, formulado pelo Seuhor Depu
tado Adhemar de Barros Filho ao Senhor Ministro da
Previdência e Assistência Social, sobre os números da
Previdência Social - pelo encaminhamento; 10) n'
251/89, formulado pelo Senhor Deputado Ary VaIamo
ao Senhor Ministro do Interior, sobrerazões da viagem
de funcionários da Funai à Suiça, para a 76' reunião
da OIT - pelo não encaminhamento; 11) n' 252/89,
formulado pelo Senhor Deputado Antonio Perosa ao
Poder Executivo, sobre a indicação do Sr. Richard Mel
ton pelo Governo dos EUA para Embaixador do Brasil
- pelo indeferimento; 12) n' 253/89, formulado pelo
Senhor Deputado Plínio Arruda Sampaio ao Senhor
Ministro da Aeronaútica, sobre concessionárias de li
nhas de táxi aéreo em região de fronteira com o Estado
do Acre -pelo encaminhamento; 13) n" 254/89, formu
lado pelo Senhor Deputado Victor Faccioni ao Senhor
Ministro do Planejamento, sobre programa de desesta
tização - pelo encaminhamento; 14) 255/89, formulado
pelo Senhor Deputado César Maia ao Senhor Ministro
da Fazenda, sobre dados sobre negociações com ouro,
evolução da receita, arrecadação da contribuição social
etc, - pelo encaminhamento; 15) n' 256/89, formulado
pelo Senhor Deputado César Maia ao Ministro das Mi
nas e Energia, sobre o consumo de energia hidroelétrica
-pelo encaminhamento; 16) n',' 257/89. formulado pelo
Senhor Deputado Guilherme Afif Domingos ao Senhor
Ministro da Fazenda, sobre o emprego dado ao emprés
timo compulsório destinado ao Fundo Nacional de De
senvolvimento - pelo encaminhamento; 17) n' 258/89,
formulado pelo Senhor Deputado Lysâneas Maciel ao
Senhor Ministro da Fazenda, sobre a composição e con
cessão de crédito rural pelo encaminhamento; 18) n'
259/89, formulado pelo Senhor Deputado Victor Fac
cioni ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência
Social, sobre despesas com viagens de funcionários do
Japas pelo arquivamento; 19) n' 260/89. formulado pelo
Senhor Deputado Darcy Deitas ao Senhor Ministro da
Agricultura, sobre denúncia de venda irregular de oito
mil toneladas de fcijão pela CFP - pelo encaminha
mento; n' 261189. formulado pelo Senhor Deputado
Alziro Gomes ao Senhor Ministro das Minas e Energia.
sobre fretes de transporte de derivados de petróleo c
,ilcool etllico hidratado combustível- pelo encaminha
mento; 21) n' 262/89. formulado pelo Senhor Deputado
Rodrigues Palma ao Senhor Ministro da Agricultura,
sobre recursos ao Governo de Mato Grosso para aplica
ção nos programas de Reforma Agrária e Assentamen
tos - pelo en<;aminhamento; 22) n'.' 263/89, formulado
pelo Senhor Deputado Antero de Barros ao Senhor
Ministro do [nterinr, sobre reservas indígenas em Mato
Grosso - pelo encaminhamento; 23) n'.' 264/89, formu
lado pelo encaminhamento do item 1; 24) n' 265/89
formulado pelo Senhor Deputado Nelton Friedrich ao
Senhor Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidên
cia da Repúrolica. sorore a apresentação de declaração
de bens, no ato de posse, de detentores de cargos de
confiança - pelo Senhor Deputado Flávio Rocha ao
Senhor Ministro da Fazenda, sobre a saída ilegal de
divisas do país - pela prejudicialidade; 25) n" 266/89.
formulado pelo Senhor Deputado Farabuline Júnior ao
Senhnr Ministro da Fazenda. sobre depósito feitos no
exterior por brasileiros e estrangeiros radicados no Bra·
sil - pela prejudicialidade; 26) n' 267/89, formulado
pelo Senhor Deputado Nelson Seixas ao Senhor Gover
nador do Distrito Federal. sobre a concessão de passe
a tlcficicntc - pelo indeferimento; 27) n" 268/89, formu
lado pelo Senhor Deputado Nelson Seixas ao Senhor
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
Repúhica, sobre (1 recenseamento das pessoas deficien·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

tes - pelo encaminhamento; 28) n' 269/89, formulado
pelo Senhor Deputado Nelson Seixas ao Senhor Minis
tro da Educação sobre a criação de cursos na UnB
-pelo encaminhamento; 29) n'270/89, formulado pelo
Senhor Deputado Nelson Seixas ao Senhor Ministro
da Educação, sobre cursos de nível superior existentes
no país - pelo encaminhamento. 30) n' 272/89, formu
lado pelo Senhor Deputado Antero de Barros ao Senhor
Ministro da Presidência e Assistência Social sobre dados
sobre fiscalização dos direitos previdenciários dos músi
cos no Brasil - pelo encaminhamento; 31) n' 273/89,
formulado pelo Senhor Deputado Antero de Barros
à Senhora Ministra do Trabalho, sobre dados sobre
fiscalização dos direitos trabalhistas dos músicos do Bra
sil - pelo encaminhamento; 32) n' 274/89, formulado
pelo Senhor Deputado Oswaldo Lima Filho ao Senhor
Ministro da Saúde, sobre a comercialização de produtos
não biodegradavéis- pelo encaminhamento; 33) n'
276/89, formulado pelo Senhor Deputado Ubiratan Spi
nelli ao Senhor Ministro dos Transportes, sobre aplica
ção dos recursos arrecadados com a cobrança do selo
pedágio -pelo encaminhamento; 34) n' 278/89, formu
lado pelo Senhor Deputado Mário Assad ao Senhor
Ministro da Fazenda, sobre a intervenção no Banco
de Crédito Real de Minas Gerais - pelo encaminha
ado Oswaldo Lima Filho ao Senhor Ministro da Saúde,
sobre a situação da empresa "Golden Cross" - pelo
encaminhamento; 36) n' 280/89, formulado pelo Senhor
Deputado Gerson Marcondes ao Senhor Ministro do
Exército. sobre a situação da empresa Resilar - Servi-

. ços de Segurança Lida. - pelo encaminhamento; 37)
n' 281189, formulado pelo Senhor Deputado Gerson
Marcondes ao Senhor Ministro da Previdência e Assis
tência Social, sobre a situação da empresa Resilar 
Serviços de Segurança LIda. junto ao lAPAS - pelo
encaminhamento; 38) n' 282/89. formulado pelo Senhor
Deputado Gerson Marcondes ao Senhor Ministro da
Fazenda, sobre a situação da empresa Resilar - Sen'i
ços de Segurança Ltda. perante o FGTS-pelo encami
nhamento; 39) n' 283/89, formulado pelo Senhor Depu
tado Wilson Campos ao Senhor Ministro dos Trans
portes, sobre recursos do selo-pedágio - pelo encami
nhamento. Prosseguindo, o Senhor 1" Vice-Presidente
relata o Requerimento de Informação n' 277/89, formu
lado pelo Senhor Deputado Felipe Cheidde ao Senhor
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, sobre a viagem do Deputado Paes de Andra
de à cidade de Mombaça-CE, dando parecer pelo inde
ferimento, "uma vez que a pretensão do representante
da bancada paulista não se enquadra nas regras que
disciplinam a matéria". Com a palavra, o Senhor Presi
dente faz um apelo aos seus colegas para que rejeitem
o parecer do nobre relator, uma vez que o assunto
deverá ser esclarecido ao Deputado solicitante. À vista
do apelo do Senhor Presidente, a Mesa deixa de acolher
o parecer do relator e aprova o encaminhamento da
referida proposição. Prosseguindo. a Mesa aprova os
pareceres proferidos pelo Senhor l' Vice-Presidente às
seguintes proposições; 1) Projeto de Resolução n' 4,
de 1989-CN, que "dispõe sobre o Regimento Comum
do Congresso Nacional e altera sua Resolução n'l 1,
de 1989" - pela aprovação. 2) Projetos de Decreto
Legislativo: a) n" 66, de 1989. que "dispõe sobre a
celebração da Páscoa do Congresso Nacional" - pela
rejeição; b) n" 79, de 1989, que "dá gratuidade faculta
tiva às funções de Deputado Federal e dá outras provi
dências" -pela rejeição; c) n' 80, de 1989, que "dispõe
sobre a não aplicação do artigo 8"' do Decreto Legislativo
n'! 72. de 1988, na hipótese em que especifica" - pela
rejeição. Em continuação. a Mesa resolve aprovar o
parecer do Senhor 1" Vice-Presidente, pelo indeferi
mento do Requerimento s/ n'/89. formulado pelo Se
nhor Deputado Francisco Diógenes, no qual solicita
autorização para realizar um seminário sobre "Proble
mas Brasileiros". no Plenário da Cúmara. Quanto ao
Requerimento s/n', de 1989, formulado pelo Senhor
Deputado Ney Lopes, o Senhor 1" Vice-Presidente pro
fere o seguinte parecer: "Com o requerimento em epí
grafe, datado de 19 de junho do corrente ano, o Sr.
Deputado Ney Lopes, do PFL do Rio Grande do Norte.
e tambêm Vice·Prefeito de Natal, tendo sido autorizado
pela Mesa a assumir transitoriamente o cargo de Pre
feito daquela capital, requer a expedição de certidão,
na qual se esclareça o fundamento do deferimento ao
seu pedido, isto é, que a expressão "atuais parlamen-
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tares" (ex vi do artigo 5', § 3', das Disposições Constitu
cionais Transitórias) compreende os parlamentares da
atual legislatura, na forma do artigo 44, parágrafo único,
da Lei Maior. Voto do Relator: Na verdade, dispõe
o § 3", artigo 5', da Constituição de 5/10/88, in verbis:
"Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos
Vice-Prefeitos, se convocados a exercer a função de
Prefeito, não perderão o mandato parlamentar". Por
sua vez, o parágrafo único do arl. 44, da nossa Carta
Magna diz textualmente: "Cada legislatura terá a dura
ção de quatro anos", O que deseja, portanto, o ilustre
autor deste requerimento é a expedição de certidão
esclarecendo que a expressão atuais parlamentares"
compreende os parlamentares da atuallcgislatura. En
tendemos, salvo melhor juízo, não haver dúvida quanto
à inteligência dos dispositivos citados, ou seja, a expres
são "atuais parlamentares" diz respeito aos parlamen
tares da atual legislatura - a 48a., ou seja, o período
de quatro anos compreendido entre os dias 1'/02/87
a 31/01/91. Diante do exposto, o nosso voto é no sentido
de recomendar à Mesa o deferimento do pedido". A
Mesa aprova o parecer. Ainda com a palavra, o Senhor
l' Vice-Presidente relata o Processo n' 8.843/89, de inte·
resse do Senhor Deputado Wilson Campos, no qual
solicita reembolso de despesas médico-hospitalares, "O
processo em epígrafe refere-se à solicitação de reem
bolso de despesas médico-hospitalares feita pelo Depu
tado Wilson Campos, no valor de NC$ 255,00 (duzentos
e cinqüenta e cinco cruzados novos). O pedido obteve
a manifestação favorável dos órgãos técnicos da Casa,
os quais atestaram a sua conformidade com as dispo
sições do Ato da Mesa n' 24/83, que "dispõe sobre
o reembolso ou pagamento de despesas médico-hospita
lares". Opinamos, assim, pelo deferimento do pedido".
A Mesa aprova o parecer. III - Pauta do Senhor 2'
Vice-Presidente. A Mesa aprova os pareceres profe
ridos por Sua Excelência nos seguintes expedientes,
referentes a reembolso de despesas médico-hospitalares
: l)Processo n" 3.029/89. Deputada Cristina Tavares.
"Segundo informações do Sr. Diretor-Geral, a docu
mentação apresentada atende aos dispositivos do Ato
da Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
2) Processo n" 223189. Deputado Artenir Werner. "Se
gundo informações do Sr. Diretor-Geral, a documen
tação apresentada atende aos dispositivos do Ato da
Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento". 3)
Processo n' 7.282/89. Deputado Ziza Valadares. "Nada
tenho a opor ao parecer do Senhor Diretor-Geral e
submete o pleito do Sr. Deputado Ziza Valadares à
decisão final da douta Mesa. Opino pelo deferimento".
4) Processo n' 7.808/89. Deputado Adolfo Oliveira.
"Segundo informações do Sr. Diretor-Geral, a docu
mentação apresentada atende aos dispositivos do Ato
da Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento."
5) Processo n' 8,553/89, Deputado Moysés Pimentel.
"Segundo informaçóes do Sr. Diretor-Geral, a docu
mentação apresentada atende aos dispositivos do Ato
da Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
6) Processo n" 9.291189. Deputado Franciseo Amaral.
"Segundo informações do Sr. Diretor-Geral, a docu
mentação apresentada atende aos dispositivos do Ato
da Mesa n',' 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
7) Processo n' 10.578189. Deputado Virgildásio de Se
nna. "Segundo informações do Sr. Diretor-Geral, a do
cumentação apresentada atende aos dispositivos do Ato
da Mesa n" 24/83. Nada a opor. Pelo deferimento".
8) Processo n'l 11.102/89. Deputada Anna Maria Rattes,
"Segundo informações do Sr. Diretor-Geral, a docu
spositivos do Ato da Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo
deferimento". 9) Processo 11.581189. Deputado Hilário
Braun. "Segundo informações do Sr, Diretor-Geral,
a documentação apresentada atende aos dispositivos
do do Ato da Mesa n' 24/83. Nada a opor, Pelo deferi
mento". 10) Processo n' 12.623/89. Deputado Raimun
do Bezerra. "Segundo informações do Sr. Diretor-Ge
ral. a documentação apresentada atende aos disposi
tivos do Ato da Mesa n' 24/83. Nada a opor. Pelo deferi
mento". IV - Pauta do Senhor 2' Secretário, A Mesa
aprova os pareceres proferidos por Sua Excelência nos
seguintes expedientes, referentes à licença para trata
mento de saúde: 1) Deputado Asdrúbal Bentes. "O
Senhor Deputado Asdrúbal Bentes solicita, através de
ofício ,'licença para tratamento de saúde, por uma perío
do de 15 (quinze) dias, a partir de 15 de junho de
1989. Para fundamentar sua petição, anexa atestado
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médico firmado por médicos integrantes do corpo clíni
co da Casa, cumprindo assim exigência prevista' no art.
245, § 2', do Regimento Interno. Desta maneira, somos
pelo deferimento da referida licença. Este, o nosso pare
cer". 2) Deputada Cristina Tavares. "A Senhora Depu
tada Cristina Tavares solicita, através de ofício, licença
para tratamento de saúde, por um período de 11 (onze)
dias, a partir de 26 de maio de 1989. Para fundamentar
sua petição, anexa atestado firmado por médicos inte
grantes do corpo clínico da Casa, cumprindo assim exi
gência prevista no art. 245, § 2', do Regimento Interno.
Desta maneira, somos pelo deferimento da referida li
cença. Este; o nosso parecer". 3) Deputado Francisco
Diógenes. "O Senhor Deputado Francisco Diógenes
solicita, através de ofício, licença para tratamento de
saúde, por um período de 25 (vinte e cinco) dias, a

,partir de 6 de junho de 1989. Para fundamentar sua
petição, anexa atestado médico firmado por médico
integrante do corpo clínico da Casa, cumprindo assim
exigência prevista no art. 245, § 2', do Regimento Inter
no. Desta mqneira, somos pelo deferimento da referida
licença. Este, o nosso parecer". 4) Deputado Lauro
.Maia. "O Senhor Deputado Lauro Maia solicita, atra
vés de ofício, licença para tratamento de saúde, por
um período de 5 (cinco) dias, a partir de 22 de junho
de 1989. Para fundamentar sua petição, anexa atestado
firmado p<:>r médicos integrantes do corpo clínico da
Casa, cumprindo assim exigência prevista no art. 245,
§ 2', do Regimento Interno. Desta maneira, somos pelo
deferimento da referida licença". 5) Deputada Marcia
Kubítscheck. "A Senhora Deputada Marcia Kusbits
check solicita, átravés de ofício, licença para tratamento

,de saúde, porum período de 14 (quartoze) dias, a partir
de 27 de junho de 1989. Para fundamentar sua petição,
anexa atestado firmado por médicos integrantes do cor
po clínico da Casa, cumprindo assim exigência prevista
no art. 245, § 2', do Regimento Interno. Desta maneira,
somos pelo deferimento da referida licença; Este, o:

: nosso parecer". 6) Deputada Maria de Lourdes Savig
nono "A Senhora Deputada Maria de Lourdes Savignon
solicita, através de ofício, licença para tratamento de
saúde, por um período de 10 (dez) dias, a partir de
21 junho de 1989. Para fundamentar sua petição, anexá'
atestado firmado por médicos integrantes do corpo clíni
co da Casa, cumprindo assim exigência prevista no art.
245, § 2', do Regimento Interno. Desta maneira, somos
pelo deferimento da referida licença. Este, o nosso pare
cer"; 7) Deputado Moysés Pimentel. "O Senhor Depu
tado Moysés Pimentel solicita, através de ofício, licença
para tratamento de saúde, por um período de quarenta'
e cinco dias, a partir de 24 de abril de 1989. Para funda
mentar sua petição, anexa·atestado firmado por médicos
integrantesdo corpo clínico da Casa, cumprindo assim
exigência prevista no art. 245, § 2', do Regimento Inter
no. Desta maneira, somos pelo deferimento da referida
licença. Este, o ''nosso parecer"; 8) Deputado Onofre
Corrêa. "O Senhor Deputado Onofre Corrêa solicita,
através de ofício, licença para tratamento de saúde,
por um período de 6 (seis) dias, a partir de 8 de junho

,de 1989. Para fundamentar sua petição"anexaatestado
médico firmado por médicos integrantes do corpo clípj
co da Casa, cumprindo assim exigência prevista no art.
245, § 2', do Regimento Interno. Desta maneira, somos
pelo, deferimento da referida licença. Este, o nosso pare
cer",. 9) Deputado Raimundo Bezerra. "O Senhor>De~'

putado' Raimundo Bezerra solicita, através de ofício,
licença ,para tratamento de saúde, por um período de
15 (quinze) dias, a partir de 22 de maio de 1989. Para
fundamentar sua petição, anexa atestado médico firma
do por médicos integrantes do corpo clínico da Casa,
cumprindo assim exigência prevista no art, 245, § 2',
do Regimento Interno. Desta maneira, somos pelo de
ferimento da referida licença. Este, o nosso parecer".
10) Deputado Sotero Cunha. "O Senhor Deputado So
tero Cunha solicita, através de ofício, licença para trata~

mento de saúde, por um período de 15 (quinze) dias,
a partir de 22 de maio de 1989. 'para fundamentar sua
petição, anexa atestado firmado por médicos integran
tes do corpo clínico da Casa; cumprindo assim exigência
prevista no art. 245, § 2', do Regimento Interno. Desta
maneira, somos pelo deferimento' da referida licença.
Este;' o nosso parecer". 11) Deputado Vieira da'Silva.
"O Senhor Deputado Vieira da Silva solicita, através
de ofício, licença para tratamento de saúde, por um
p.eríodo de 18 (dezoito) dias, a partir de 13 de jnnho
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de 1989. Para fundamentar sua petição, anexa atestado
médico firmado por médicos integrantes do corpo clíni
co da Casa, cumprindo assim exigência prevista no art,
245, § 2', do Regimento Interno. Desta maneira, somos
pelo deferin;tento da referida licença, Este, o nosso pare
cer". Em "seguida, a Mesa aprova os pareceres profe
ridos pelo Senhor 2' Secretário aos seguintes Projetos
de Resolução; 1) Autoriza o Senhor Deputado Airton
Cordeiro a participar de missão cultural no exterior;
2) Autoriza a Senhora Deputada Anna Maria Rattes '
a participar de missão cultural' no exterior; 3) Autoriza
o SenhorDeputado Antero de Barros a participar, de
missão cultural no exterior; 4) Autoriza o Senhor Depu
tado Antônio Câmara participar de missão cultural no
exterior; 5) Autoriza o Senhor Deputado Arnaldo Prie
to a participar de missão cultural no exterior; 6) Auto
riza o Senhor Deputado Bocayuva Cunha a participar
de missão cultural no exterior; 7) Autoriza o Senhor
Deputado Caio Pompeu de Tóledo a participar de mis

"são cultural no exterior; 8) Autoriza o Senhor Deputado
Carlos Cardinal a participar de missão cultural no exte
rior; 9) Autoriza o Senhor' Deputado César Maia a
participar de missão cultural no exterior; 10) Autoriza
o Senhor Deputado Chagas Duarte a participar de mis
nhor Deputado Darcy Deitas a participar de missão
cultural no exterior; 12) Autoriza a Senhora Deputada
Dirce Tutu Quadros a participar de missão cultural no
exterior; 13) Autoriza o SenhorDeputado Eduardo Si
qneira Campos a participar de missão cultural no exte
rior; 14)Autoriza o Senhor Deputado Firmo de Castro
a participar de missão cultural no exterior; 15) Antoriza
o Senhor Deputado Francisco Küster a participar de
missão cultural no exterior; 16) Antoriza o Senhor De
putado Hilário Braun a participar de missão cultural
no exterior; 17) Autoriza0 Senhor Deputado Ivo Mai
nardi a participar de missão cultural no ,exterior; 18)
Autoriza o Senhor Deputado Jesualdo Cavalcanti a par
ticipar de missão cultural no exterior; 19) Autoriza o
Senhor Deputado Gonzaga Patriota a participar de mis
são cultural no exterior; 20) Autoriza o Senhor Depu
tado Joaquim Sucena a participar de, missão cultural
no exterior; 21) Antoriza o Senhor Deputado Jofran
Frejat a participar de missão cultural no exterior; 22)
Autoriza0 Senhor Deputado Jones Santos Neves a par
ticipar de missão cultural no exterior; 23) Autoriza o
Senhor Deputado José Carlos Sabóia a participar de
missão cultural no ,exterior; 24) Autoriza o Senhor De
putado José da Conceição Santos a, participar de missão
cultural no exterior; 25) Autoriza o Senhor Deputado
José Luiz Maja a participar de missão cultural no exte
rior; 26) Autoriza o Senhor Deputado José Serra' a
participar de missão cultural no exterior; 27) Autoriza
o SenhorDeputado Luiz Salomão a participar de missão
cultural no ,exterior; 28) Autoriza o Senhor Deputado

>Mário Assad a participar de missão cultural no exterior;
29) Autoriza o Serihor Deputado Mello Reis a participar
de missão cultural no exterior; 30) Autoriza o Senhor
Deputado Mendes Botelho a participar de missão cultu
ral no exterior; 31) Autoriza a Senhora Deputada My
riam Portella a participar de missão cultural no exterior;
32) Autoriza o SenhorDeputado Nelton Friedrich a
participar de missão cultural rio exterior; 33) Autoriza
o Senhor Deputado Osmundo Rebouças, a participar
de missão cultural no exterior; 34) Autoriza o Senhor _
Deputado Osvaldo Sobrinho? participar de missão,cul
t",ral no exterior"; 35) Autoriza a Senhora RaquelCapi-
beribe a participar de missão cultural no exterior;'36)
Autoriza a Senhora Deputada Rita Camata a participar
de missão culturalno exterior;' 37) Autoriza o Senhor
Deputado Saulo Coelho a participar de missão,cultural '
no exterior; 38) Autoriza o Senhor Deputado Sérgio
Spada a ,participar de missão cidtnral no exterior; 39)
Autoriza o Senhor Deputado Silvio Abreu aparticipar
de missão cultural no exterior; 40) Autoriza o 'Senhor '
Deputado Tadeu França a participar de missão cultural
no exterior; 41) Autoríza o Senhor Deputado Saldir
Colatto a,participarde missão cultural no exterior; 42)
Autoriza o Senhor o Senhor Deputado Vicente Bago
a participar de missão cultural no exterior. Nada mais
havendo a tratar, às lOh30min, o Senhor Presidente
suspende a reunião por 15 minutos, a fim de ser lavrada
a presente ata. Reaberta a reunião, é a ata lida e apro
vada. Eu, Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa, la
vrei a presente ata, qU,e após subscrita pelo Senhor.

Sábado, 19 6437

Presidente, vai à publicação. - Deputado Paes de An
drade, Presidente da Câmara dos Ileputados.

ATOS DA MESA
ATODA MESA N' 137, DE 1989

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições e,

Considerando que, nos termos do art. 55, lU, § 3'
,da Constituição Federal, compete à Mesa declarar a
perda do mandato de Deputado que deixar de compa
recer, em cada sessão legislativa, à terça parte das ses
sões ordinárias da Casa, salvo licença ou missão por
esta autorizada;

Considerando que, quando da edição do Ato da Mesa
n' 134/89, que decretou a perda do mandato do Depu
tado Felipe Cheidde, já haviam sido realizadas 65 (ses
senta e cinco) sessõesordinárias e que, até 15-12-1989,
somente poderiam ser realizadas mais 118 (cento e de
zoito), o que totalizaría 182 (cento e oitenta e duas)
no presente período legislativo;

Considerando que a freqüência à terça parte das 182
(cento e oitentá e duas) sessões ordinárias implicava,
já à :época, a obrigatoriedade de ter comparecido a
61 (sessenta e nm) delas nesse período;

Considerando que, embora cientificado, através de
ofício de 23-5-89, do Senhor Primeiro Vice-Presidente,
dos respectivos registros de falta às sessões ordinárias,
o referido Deputado não apresentou qualquer justifi
cativa para as ausências relacionadas;

Considerando que, no sentido de garantir-lhe o direi
to de defesa e como procedimento administrativo caute
lar, além do envio ao mesmo do Ato da Mesa n' 133/89,
que em seu art. 2' possibilitava a justificação das ausên
cias no prazo de 5 (cinco) dias, foi ao mesmo oficiado
para que, de posse da relação de faltas encaminhada
em anexo, se pronunciasse e tivesse oportunidade de
amplamente defender-se;

Considerando que o Excelentíssimo Senhor Ministro
Relator do Supremo Tribunal Federal concedeu-lhe li
minar, como é próprio da espécie, sem que a Câmara
dos Deputados tenha sido ouvida, f; que, em obediência
à decisão jndicial, a Mesa reincorporou aos seus quadros
o referido parlamentar;

Considerando que a Mesa da Câmara dos Deputados
mesmo reconhecendo que a oportunidade de defesa
se havia esgotado, sem que o parlamentar form,urasse
qualquer justificativa ou alegação;

Considerando que a sugestão contida no telex do
Excelentíssimo SenhorPresidente do Supremo Trihunal
Federal, no sentido de se refazer a declaração da perda
do mandato, poderia ser atendida sem prejuízo para
a decisão anteriormente tomada, reforçando-a, ao con
trário, a Mesa concedeu, mais uma vez, ao parlamentar,
o prazo de 5 (cinco) dias para que o mesmo apresentasse
sua defesa;

Considerando que, formalizado o procedimento jun
to à Mesa, esta examinou os documentos juntados, ou

. viu as testemunhas arrolada.s e analisou as razões apre
sentadas pelo, parlamentar, decidindo rejeitar as alega
ções constantes da defesa por falta de fundamento legal;

e, ,finalmente, , ,
Consid,erando o que estabelece a Constituição da Re

.pública FederativadoBrasil,.em seu art. 55;

"Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou
Seriador:

.................... ' : - .
lU~ que deixar de comparecer, em cada sessão

legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por
esta autorizada;

§ 3· Nos casos previstos nos incisoslII a IV,
a perda do mandato será declarada pela Mesa da
Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação
de qualquer de seus membros, ou de partido polí
tico representado no Congresso Nacional, assegu
rada ampla defesa."

Resolve;
Declarar, com base no art. 55, inciso IH e § 3' da

Constituição Federal, a perda do mandato parlamentar
do Deputado Felipe Cheidde,
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Sala das Reuniões, 28 de junho de 1989. -Deputado
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados
- Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente - Deputado Wilson Campos, Segundo Vice-Pre
sidente - Deputado I"uiz Henrique, Primeiro Secre
tário - Deputado Edme Tavares, Segundo Secretário
- Deputado Carlos Colta, Terceiro Secretário.

ATO DA MESA N° 138, DE 1989

Dispõe sobre a revalidação de Ato da Mesa da
Câmara dos Deputados.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o inciso IV, do artigo, 51, da
Constituição.

Considerando o disposto na Medida Provisória n" 73,
de 21 de junho de 1989, publicada no Diário Oficial
da União, de 22 de junho de 1989,

RESOLVE:
Ar!. I" Ficam revalidados os Atos da Mesa da Câ

mara dos Deputados n' 130, n" 131 e n" 132, de 22
de maio de 1989.

Ar!. 2" Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Cãmara dos Deputados, 29 de junho de 1989. 

Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

a) APOSENTADORIAS
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
b, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,

Resolve, nos termos do artigo 40, inciso IH, alínea
a, da Constituição da ~epública Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 183, item lI, alínea a, c 186,
item I, alínea a, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, conceder aposentadoria a JEANETIE TRE
MENDANI SANTOS, no cargo de Técnico Legislativo,
CD-AL-Oll, Classe Especial, Referéncia NS.25, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, com
o provento aumentado de 20%, na forma do artigo
193, item 11, da Resolução no 67, citada, e do artigo
l' da Resolução n' 45, de 30 de novembro de 1979.

Câmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1", item I, alínea
b, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,

Resolve, nos termos do artigo 40, inciso 111, alínea
a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 183, item Il, alínea a, e l86,
item I, alínea a, da Resolução n" 67, de 9 de maio
de 1962, conceder aposentadoria a JOÃO JOSÉ DE
CASTRO, no cargo de Técnico Legislativo, CD·
AL-Oll, Classe Especial, Referência NS.25, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, com o provento
aumentado de 20%, na forma do artigo 193, item 11,
da Resolnção n" 67, citada.

Câmara dos deputados, 30 de junho de 1989. - De
putado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1\', item I, alínea
b, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,

Resolve, nOs termos do artigo 40, inciso 111, alínea
a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 183, item 11, alínea a, 186,
item I, alínea a, da Resolução n" 67, de 9 de maio
de 1962, couceder aposentadoria a JOÃO RAMOS SO
BRINHO, no cargo de Técnico Legislãtivo, CD
AL-Oll, Classe Especial, Referência NS.25, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, com o provento
aumentado de 20%, na forma do artigo 193, item lI,
da Resolução n" 67, citada.

Cãmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
b, do Ato da Mesa n<' 119, de 30 de março de 1989,
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Resolve, nos termos do artigo 40, inciso lII, alínea
a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 183, item 11, alínea a, e 186.
itcm L alínea a, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, conceder aposentadoria a MARTA DE LOUR
DES DOS SANTOS, no cargo de Técnico Legislativo,
CD-AL-Oll, Classe Especial, Referência NS. 25, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, com
o provento aumentado de 20%, na forma do artigo
193. item lI, da Resolução n" 67, citada, e do artigo
1° da Resolução n" 45, de 30 de novembro de 1979.

Câmara dos Deputados, em 30 de junho de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

b) NOMEAÇÓES
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das

atribuições que lbe confere o artigo 1', item I. alínea
a, do Ato da Mesa 11" 119, de 30 de março de 1989,
e observado o disposto no artigo 4'1 da Lei n\' 5.901,
de 9 dc julho de 1983.

Resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b,
da Resolução n" 67, de 9 de maio de 1962, GOLDA
PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, Técnico Legisla
tivo, Classe Especial, ponto n' 984, panr-exe,cer, no
Gabinete do Secretário-Geral da Mesa, o cargo de As
sessor Técnico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
1" da Resolução no 43, de 30 de junho de 1983.

Câmara dos Deputados, 309 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo I', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n" 119, de 30 de' março de 1989,
e observado o disposto no artigo 4' da Lei n' 5.901,
de 9 de julho de 1973,

Resolve nomear, na forma do artigo 1.03, alínea b,
da Resolução n° 67, de 9 de maio de 1962, MARCOS
BAYER, para exercer, no Gabinete do Primeiro Secre
tário, o cargo de Assessor Técnico. CD-DAS-I02.3,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo I' da Resoluçáo no 43, de 30
de junho de 1973.

Câmara dos Deputados, em 30 de junho de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1.", item I. alínea
a, do Ato da Mesa n" 119, de 30 de março de 1989,
e observado o disposto no artigo 4' da Lei n" 5.901,
de 9 de julho de 1973,

Resolve nomear, na forma do artigo 1.03, alínea b,
da Resolução no 67, de 9 de maio de 1962, PAULO
RICARDO BRINCKNANN OLIVEIRA, para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalha
dores, o cargo de Assessor Técnico, CD-DAS-102.3,
.do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 2" do A to da Mesa n' 60,
de 2 de setembro de 1980.

Câmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

c) EXONERAÇÃO
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 1', item I. alínea
a, do Ato da Mesa n" 11.9, de 30 de março de 1.989,

Resolve conceder exoneração, de acordo com o artigo
137, item I, § 1', item I, da Resolução no 67, de 9
de maio de 1962, a ALCIDES GOMES MUNIZ FI
LHO, do cargo'de Oficial de Gabinete, CD-DAS-I02.I.
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 15 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

d) DESIGNAÇÓES
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 1", item I, alínea
a, do Ato da Mesa n" 119, de 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução
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n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo 1" da Resolução n" 14, de 1" de dezembro de
1975,

Resolve designar AURENILTON ARARUNA DE
ALMEIDA. ponto n' 3.469, e JOSÉ PEREIRA NE
TO, ponto n" 4.214, Técnicos Legislativos Adjuntos,
Classe "B", para substituírem, sucessivamente, na Co
missão de Defesa do Consumidor e do Meio Ambiente,
da Coordenação de Comissões Permanentes, do Depar:
tamento de Comissões, o Secretârio de Comissáo Per
manente, CD-DAS·I01.2, em seus impedimentos even
tuais, a partir de 13 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados. 30 de junho de 1989.. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1". item 1, alínea
a, do Ato da Mesa n" 119, de 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo 1" da Resolução n' 14, de 1" de dezembro de
1975,

Resolve designar GUMERCINDO VALENTIM,
Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto 1.310, I'
substituto do Chefe da Assessoria de Orçamento e Fis
ealização Finaneeira, CD-DAS-101.4, da Diretoria Le
gislativa, em seus impedimentos eventuais, a partir de
16 de junho do corrente ano.

Cãmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1", item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo l' da Resolução n" 14, de 1" de dezembro de
1975,

Resolve dcsginar JAYME WAGNER CÃNDIDO
DE FREITAS, Assistente Administrativo, Classe "A",
ponto n" 4.403, 1" substituto do Chefe da Seção de
Pagamento de Inativos, CD-DAS-lOl.l, da Coorde
naçáo de Pagamento do Pessoal, do Departamento dc
Finanças e de Controle Interno, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 19 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados..

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o art.!''' itcm I, alínea
a, do Ato da Mesa n" 1.19, de 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada pelo
artigo I" da Resolução n" 14, de I' de dezembro de
1975.

Resolve, tenho em vista o artigo 5' do Ato da Mesa
n\' 15, de 26 de maio de 1987, designar SÓNIA MEDEI
ROS DE OLIVEIRA, Contador, Classe Especial, pon
to n' 2.800, l' substituta do Assistente de Controle do
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, CD
DAS-I02.1, do Departamento de Finanças e de Con
trole Interno, em seus impedimentos eventuais a partir
de 23 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade. Presidente da Câmara dos
Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo I', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n" 11.9, de 30 de março de 1989,
observado o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962. com a redação dada pelo
artigo 1" da Resolução no 14, de I" de dezembro de
1975,

Resolve designar MARIA DE LOURDES BARBO
'SA, Técnico Legislativo, Classe <'B", ponto n" 3.079,
e MÃRCIA ARNALDO GONÇALVES BORGES,
Assistente Administr~tivo, Classe "B", ponto n' 4319,
para substituírem, sucessivamente, na Coordenação de
Legislação de Pessoal Estatutário, do Departamento
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de Pessoal, o Chefe da Seção de Mobilidade Funcional,
CD-PAS-101.1, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 20 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 30 de junho de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso'de
suas atribuições,:resolve designara Comissão,integrada'
pelos Deputados Fernando Gasparian, Ottomar Pinto,
Victor Fontana, Arina Maria Rattes e José Luiz Maia
para, sob a presidência do'primeiro, examinar a docu
mentação solicitada pelo Presidente da' Comissão de
Fiscalização e Controle à Comissão de Valores Mobi
liários relativa "às operações. realizadas, no ano em curso
pelas Bolsas de Valores de São Paulo e do Rio de'Janei
ro, bem como, da Bolsa Mercantil de Futuros sediada'
em São Paulo (SP),em razão do que dispõe' o art.
38, § 4' da Lei n' 4.595, de 31 de de'zembro de 1964.

Brasília, 28 de junho de 1989. -Deputado Paes
de'Andrade, Presideute da Câmara'dos Deputados. '

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ,

ESPORTEE TURISMO,
14' Reunião, Ordinária, realizáda

em 21 de Junho de 1989

Aos vinte e um dias do. mês de junho de,1989, na .
, sala n' 27 do Anexo II da Câmara dos Deputados; às .

dez horas, reuniu-se a Comissão deEducação,;Cultura,
Esporte e Turismo, presentes os Senhores Deputados "
Ubiratan Aguiar, Presidente; Celso Dourado, Jorge
Hage e Florestan Fernandes, Vice-Presidentes; José
Qlleiroz, Mauro Sampaio, Freire Júnior, Costa Ferrei-.
ra, Agripino O. Lima, Eurico Ribeiro, Arnold Fiora
vante, Bete Mendes, Hermes Zaneti, Rita Camata, Oc
távio ElísiO", Milton Barbosa, Jesualdo Cavalcanti, Eval
do Gçnçalves, ,Ernani Boldrim, Angelo M!lgalhães,
Luiz Marques, Alvaro Valle, Eraldo Tinoco, Atila Lira,.
Paulo Delgado, Tadeu França, Osvaldo Coelho, Agas
siz Almeida, José Maranhão, Fábio Raunheitti, Pedro
Canedo, Sérgio Spada, Victor Faccioni, Sólon Borges
dos Reis, Manoel Cas.tro .e, Osvaldo Sobrinho. Ata:
Abertos os trabalhos, sob.a Presidência do Senhor D.e-·
putado Ubiratan Aguiar, a Secretária procedeu à leitura'
da Ata da Reunião anterior, que foi aprovada sem res-.
trições. Expediente: O SI. Presidente colocou em vota.
ção requerimento do Deputado Octávio Elísio,. solici- .
tando dilatação do prazo para apresentação, pelo Grnpo
de Trabalho, ,çIo anteprojeto da Lei de Diretrizes e
Bases. Discutiram a matéria 9s Srs. Deputados Jorge
Hage, Hermes Zaneti, Octávio Elísio, Eraldo Tinoco
e Celso Dourado. Em votação, aprovado o requeri_
mento, por unanimidade. Ordem do Dia: 1) Projeto
de Decreto Legislativo n'.73/89, da Comissão de Rela-.
ções Exteriores (Mensagem n' 305/88, do Poder Execu
tivo), que "Aprova os textos do Convênio de Coope
ração para a Realização de Obras Previstas no Estudo
de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa,
Capital do Estado da Paraíba e do seu Protocolo Anexo,
correspondente ao Financiamento de Obras para o Ano

_de 1988, celebrados entre o Governo da República Fe- .
derativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha,
em Brasília, a 26 de abril de 1988", O Relator, Depu
tado José Maranhão, leu parecer favoráveL Discutiram
a matéria os Senhores Deputados Agassiz Almeida,
Álvaro Valle, José Maranhão, Jorge Hage e Eraldo
Tinoco. O Deputado Agassiz Ameida solicitou Vista

. da matéria. Rejeitado o pedido, com base no Regi
mento Interno. Em votação, Aprovado, por unanimi
dade, o parecer favorável do:Relator. Segue â Coorde
nação de Comissões Permanentes. 2) Projeto de Decreto
Legislativo n' 78/89, da Comissão de Relações Exte
'riores (Mensagem o' 117/89, no Poder Executivo), que
'''Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural
e Educacional, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
de Gangladesh". Em votação Aprovado, por unanimi
dade, o parecer favorável do Relator, Deputado Osval
do Sobrinho, Segue à Coordenação de Comissões Per
manentes. 3) Projeto de Lei n'1.915/89, do 'poder Execu
tivo (Mensagem n' 140/89 -PE), que. ~'Dispõlf sobre a
transformação da Escolá Técnica Federal do Maranhão
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em Centro Federal de Educação.Tecnológica.Em
31-5-89, o Rel~tor, Deputado Costa Ferreira, leu pare
cer favorável. Concedid~ Vista ao Deputado Octávio
Elísio que proferiu voto em separado, solicitando au
Superior,do MEC e Conselho de Diretores d~sInstitui
ções de Ensino Superior Federais Isoladas (Codesfi) ,

· para prestarem maiores "esclarecimentos sobre a maté
ria. Solicitou, também, que o MEC informe se há novos
projetos semelhantes a este e· a serem encaminhados
à decisão do Congresso.Nacional. Discutiram a matéria
os Senhores Deputados Octávio Elísio, Costa Ferreira,
Eurico Ribeiro, Celso Dourado, Sólon Borges dos Reis,
Jorge Hage, Agassiz Almeida e Fábio Raunheitti. O
Sr. Relator concordou com o pedido de audiência do
Deputado Octávio Elísio. O SI. Presidente ~nvocou

uma Reunião Extra~rdináriapara, o dia 27, terça-feira,
quando serão ouvidos os Órgãos solicitados no pedido
deVista. Adiada a Votação do projeto. 4) O Sr. Depu
tado Jorge Hage apresentou requerimento, solicitando
que a Comissão suspendesse a apreciação de projetos

,de lei que cria escolas, de qualquer nível; até a elabo
ração do anteprojeto da nová Lei de Diretrizes e Bases.
Discutiram o requerimento os Srs. Átila Lira, Costa

· Ferreira, Milton Barbosa, Agassiz Almeida, Octávio
Elísio e Tadeu de França. Em votação, o SI. Deputado
Jesualdo Cavalcanti solicitou verificação de qnorum.
Feita' a chamada, responderam treze: Senhores mem
bros. Não havendo quorum para' deliberação, o SI. Pre
sidente encerrou a presente Reunião,. às treze horas
e trinta minutos. E, para constar, eu Tasmânia Maria
de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida, aprovada e' assinada pelo Senhor Presi- .
dente, será publicada no Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO DE SiUDE, PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCíA SOCIAL

5' reunião ordinária da Comissão
. de Saúde, Previdência e Assistência Sodal,

realizáda em 22-6-1989

Às onze horas e trinta minutos do .dia vinte e dois
de junho de hum mil novecentos e oitenta e no~e, no
plenário da Comissão de Saúde, Previdência e Assis-

· tência Social, sob a presidência do Deputado R.aimundo
Bezerra, reuniu-se a mé~ma Comissão. Compareceram
bs Senhores Deputados: Raimundo Bezerra, 'Presiden
te; Maria de Lourdes Abadia, Chico Humberto, JofIan
Frejat, Nelson Seixas, Vingt Rosado, Eunice·Michiles,
Júlio Costàmilan, Abigail Feitosa, Pedro Canedo, Ge
raldo Alckmin Filho, Miraldo Gomes, Joaquim Sucena,
José Carlos Coutinho, Ruy Nedel, Sandra Cavalcanti,
Alarico Abib,.Raimundo Rezende, Moisés Avelino,
Floriceno Paixão, Erico Pegoraro, Uldurico Pinto,Ary
Valadão, membros titulares; Adhemar de Barros Filho,

"Oswaldo Almeida e Vicente Bogo, membros suplentes;
e ainda Luís Roberto Ponte que não é membro da Co
missão. Havendo número regimental foi declarada
aberta a reunião. No expediente deu-se conhecimento
aos presentes das seguintes correspondências: I - Re
cebidas: Requerimento do Deputado Adhemar de Bar
ros Filho, para a realização de um Simpósio sobre Aci
dentes de TrabalIí.o; cartàs: do SI. Aristides Siqueira
Cavalcanti, pediti.do para q'qe nada seja alterado em
relação aos direitos dos apose'\ltadós e pensionistas; do
Sr. Nestor Ferreira do Nascini,ento, sobre direitos dos
aposentados; do SI. José Alexàndre .da Cunha, sobre
pensão deixada por Servidor Público Federal por faleci
mento e que foi encaminhada ao Deputado Floriceno
Paixão para estudo devido; convites: da Comissão de
Defesa Nacional, palestra do Almirante-de-Esquadra;
da Câmara Municipal de São José dos Campos para
participar como expositor na Mesa-Redonda sobre o
SUS; ofícios: do Ministro da Saúde, iudicando represen
tante para o encontro dos Secretários de Saúde e' da
Fazenda dos Estados; do Deputado Francisco Amaral,
pedindo informação sobre a formação de snbcomissão;
do Líder do PSDB, indicando para membro titular da
Comissão o Deputado Jorge Uequed e para membro
suplente o Deputado Gyraldo AlckmiIÍ Filho; do Depu
tado Francisco Dornelles, convidando para participar
do Simpósio - Os Municípios e a Reforma Tributária
-; e da Fundação Oswaldo Cruz, encaminhando mate
rial informativo sobre os "100 -Anosdo Instituto Pas
teur" " telegramas:. dos Senadores pirceu Carneiro e
Mendes .Cauale, agradecendo convite para Simpósios;
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do Senador Marcondes Gadelha, agradeceJ;Ido remessa
de material sobre simpósios e agradeceudõconvite para
os simpósios; e do Secretário-Geral do Ministério do
Interior, indicando como representante no encontro de
Secretários Estaduais de Saúde e da' Fazenda o DI.
David Siffert Torres; telex: da Comissão Executiva do
FIPREV, solicitando rejeição ao veto presidencial so
bre salário mínimo; do Dl. José Aristodemo Pinotti,
confirmando sua presença no encontro de Secretários
Estaduais de Saúde e da Fazenda; do Secretário da
Fazenda de Goiás, informando que representará tam
bém o Secretário de Saúde no encontro do dia 26 de
junho; do Subsecretário da Fazenda do Amazonas, con
firmando presença no encontro. II - Expedidas: Ofí
cios: do Presidente'da Comissão; ao Presidente dos
Produtos Químicos Roche, agradecendo convite; ao
Deputado Francisco Amaral, informando sobre Comis
são 'mista; ao Presidente da Confederação Brasileira
de Hospitais, ao Presidente da Câmara dos Deputados,
comunicando sobre a realização do encontro dos Secre
tários Estaduais de Saúde e da Fazenda; ao Diretor
Geral da Câmara dás Deputados, solicitancJo "lotação
de funcionários; telex aos Secretários Estaduais de Saú
de e da Fazenda reiterando ofício enviado, convidando

, para encontro no dia vinte e seis de junho corrente.
Foi dispensada a leitura da Ata da sessão anterior por
terem sido distribuídas cópias com antecedência e não
foi contestada, Colocada em votação foi aprovada. O
Presidente teceu rápidos comentários sobre o salário
mínimo e sobre o problema dos aposentados e dos pen
sionistas, comentando que recebeu várias correspon
dências pedindo o apoio da Comissão para esta causa,
falando. sobre o mesmo assunto os Deputados: Jofran
Frejat, Nelson'Seixas, Maria de Lourdes Abadia, José
Carlos Coutinho 'que pediu. registrar o destaque que
o Presidente Raimundo Bezerra obte:ve em âmbito na
cional pelo trabalho em prol dos aposentados e pensio
nistas ante a Previdência Social, e ainda o Deputado
Luiz Pontes. O Presidente propôs apresentar um Proje
to de Lei,prgânica pela Comissão, em virtude da demo-o
ra de seuenca"minhamento pelo Executivo, sendo que,
quando este chegar não haverá c'onstrangimento em
se trabalhar sobre ele, havendo a intervenção dos Depu
tados: Luiz Pontes e Jofran Frejat; o Presidente comu
nicou a realização de um encontro com os Secretários
Estaduais de Saúde e da Fazenda, uo dia vinte e seis
de junho, às quinze horas, para tratarem do tema: "Fi
nanciamento do SUS'- Repercussão nos Estados e
Municípios"; foi também comentada a retirada dos anti
distônicos das farmácias, usando da palavra os Deputa
dos: Nelson Seixas, Joaquim Sucena, Sandra CavaI
jat e Ruy Nedel, que propôs que se apresente um pro
testo junto ao Ministério da Saúde, por tomar medidas
sem se dirigir à Comissão, o que o Presidente submeteu
à apreciação do plenário; não havendo quem quisesse
discutir a proposta, foi ela colocada em votação, sendo
aprovada; o Presidente nomeou o Deputado Ruy Nedel
para elaborar o texto; o Deputado Adhemar de Barros
Filho prop"ós sugerir, na reunião com os Senhores Secre
tários, a realização de, um simpósio sobre acidentes de
trabalho, com especialistas no assunto, nos dias vinte
e três. e vinte e quatro ·de agosto, indicando os nomes
de: Dr.,Aníbal Fernandes, Sr. José Aparício Clemente,
DI. Miguel Tupinambá Castro do Nascimento e DI.
Tarcísio Buschinelli. O Presidente colocou o requeri
mento em discussão e não se apresentanqo quem qui
sesse usar da palavra, colocou-o em votação, seJ?do
aprovado e nomeado Coordenador-Geral do simpósio
o Deputado Adhemar de Barros Filho. Em seguida
passou-se à Ordem do Dia: 1-PDC n' 77/89-"Apro
va·o texto do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fisca
lização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito
de.Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-

"verno da República Cooperativa da Guiana, assinado
em Georgetown, no dia 16 de setembro de 1988". Au
tor: CRE - Mensagem u: 501188. Relator: Deputado
Elias Murad. Parecer: Favorável. Retirado da pauta
pelo Pres~deníe por motivOcje viagem imprevista do
Relator. 2 - PL n' 1.111189. "Assegura0 direito à
percepção de um salário mínimo mensal aos idosos e
deficientes físicos, nas condições' que especifica". Au
tor: -Deputado Francisco Amaral.. Relator: Deputado
Nelson Seixas. Parecer: Favorável, com Substitutivo
do Relitor. Pedido de visti's pelo Deputado Erico Pego-
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raro. 3 - PLP n' 66/89 - "Institui a aposentadoria
do garimpeiro, c dá outras providências". Autor: De
putado Gonzaga Patriota. Relator: Deputado Joaquim
Sucena. Parecer: Contrário. Aprovado o parecer con
trário do Relator. Nada mais havendo a tratar, a reun ião
foi encerrada às treze horas e trinta e cinco minutos.
E para constar, eu Maria Inês de Bessa Lins, Secretária,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Raimundo Bezerra.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

E REDAÇÃO

O Deputado NELSON JOBIM, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, fez a se
guinte distribuição:

Em 28-6-89

Ao Sr. ALDO ARANTES:
Projeto de Lei n' 7.185/86 - do Senado Federal (PLS

n' 225/83) que "cria o Certificado de Liberação Restrita,
regula sua aplicação pela censura fcdcral c dá outras
providências" .

Ao Sr. ALOYSIO CHAVES:
Projeto de Lei n" 6.445/85 - do Senado Federal (PLS

n' 79/80) que "dispõe sobre o pagamento do repouso
semanal remunerado ao empregado comissionista".

Ao Sr. BENEDITO MONTEIRO:
Projeto de Lei n'.' 2.639/89-da Comissão de Traba

lho - que "dispõe sobre a recuperação do poder aqui
sitivo dos salários, e dá outras providências".

Ao Sr. BONIFÁCIO DE ANDRADA:
Projeto de Decreto Legislativo n' 89/89 - do Senado

Federal (PDS n' 7/89) - que "disciplina as relações
jurídicas que menciona".

Ao Sr. CARLOS VINAGRE:
Projeto de Lei n' 6.550/85 - do Senado Federal (PLS

n' 99/81) que altera disflositivos do Decreto-lei n" 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".

Ao Sr. ELIÉZER MOREIRA:
Projeto de Lci n' 1.053/83 -do Sr. Victor Faccioni

- que "altera a redação do item IV do art. 4' da Lei
n' 6.226, de 14 de julho de 1975, que "dispõe sobre
a contagem recíproca de tempo de serviço público fede
ral e de atividade privada, para efeito de aposenta
doria",

Ao Sr. HORÁCIO FERRAZ:
Projeto de Lei n' 6.350/85 - do Senado Fcdcral (PLS

n' 47/80) que "acrescenta dispositivo ao artigo 483 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dá outras
providências" .

Ao Sr. IBRAHIM ABI-ACKEL:
Projeto de Lei n" 6.349/85 - do Senado Federal (PLS

n' 53/83) que "dispõe sobre a realização de palestras,
nos cursos de l' e 2' graus dos estabelecimentos de
ensino do País, sobre personalidades que se destacaram
no plano nacional ou estadual e dá outras providências"

Ao Sr. JAIRO CARNEIRO:
Projeto de Lei n' 237/87 - do Sr. Floriceno Paixão

- que "altera dispositivo da Lei n' 7.256, de 27 de
novembro de 1984 (Estatuto da Microempresa)".

Projeto de Lei n' 1.497/89 - do Sr. Hélio Rosas 
que "dispõe sobre indenização aos municípios cujos
territórios sofreram inundação decorrente da constru
ção de usinas hidroelétricas".

Ao Sr. JOÁO NATAL:
Projeto de Decreto Legislativo n' 83/89 - da Comis

são Mista - que "disciplina as relações jurídicas' decor
rentes da alteração do artigo l' da Medida Provisória
n' 55, de 11 de maio de 1989, que "dispõe sobre a
compensação, com o Imposto de Renda da pessoa jurí
dica, da diferença resultante da correção monetária inci
dente sobre empréstimos rurais e agroindustriais conce
didos com recursos da caderneta de poupança rural
e dá outras providências". .

Ao Sr. JORGE HAGE:
Projeto de Lei n' 2.628/89 - do Sr. Horácio Ferraz

- que "regulamenta o disposto nos parágrafos 4' e
5' do artigo 40 da Constituição, e dá outras providên
cias· l

•

Ao Sr. JORGE MEDAUAR:
Projeto de Lei n' 417/88 - do Sr. Victor Faccioni

- que "fixa as alíquotas do Imposto sobre Produtos
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Industrializados incidentes sobre os produtos classifi
cados em códigos das Posições 22.05 a 22.09 da Tabela
de incidência desse imposto, e dá outras providências".

Ao Sr. JUAREZ MARQUES BATISTA:
Projeto de Lei n' 2.574/89 - do Sr. Nelton Friedrich

- que "regulamenta o artigo 225, parágrafo 4', da
Constituição Federal, no que se refere ao Pantanal Ma
to-Grossense" .

Ao Sr. JOSÉ DUTRA:
Projeto de Lei n" 6.447185 -do Poder Executivo

(Mensagem n' 469/85) -que "autoriza o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem a doar à União o
terreno que menciona, situado no Município de Humai
tá, Estado do Amazonas".

Ao Sr. LÉLIO SOUZA:
Projeto de Lei n' 6.348/85 - do Senado Federal (PLS

n' 99/79) que "estabelece a obrigatoriedade de correção
monetária dos preços mínimos dos produtos agrope
cuários e das atividades extrativas".

Ao Sr. MARCOS FORMIGA:
Projeto de Lei n' 7.601186 - do Sr. Victor Faccioni

- que "define a atividade de cabeleireiro profissional
antônomo. e dá outras providências1,.

Ao Sr. NEY LOPES:
Projeto de Lei n' 1.514/89 - do Sr. Waldeck Ornelas

- que "institui o Plano de Desenvolvimento para O
Vale do São Francisco e dá outras providências".

Ao Sr. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei n' 1.108/88 -do Sr. Waldetk Ornelas

- quc "exitingue o Programa de Integração Nacional
- PlN, e o,Programa de Redistribuição de Terras e
de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste
- proterra, e dá outras providências".

Ao Sr. OSVALDO MACEDO:
Projeto de Lei n'.' 2.673/89 - do Sr. Flávio Rocha 
que "regulamenta o artigo 176, parágrafo 4', da Consti
tuição, dispondo sobre o aproveitamento de energia
renovável, sem concessão ou autorização do Poder PÚ
blico".

Ao Sr. PLÍNIO MARTINS:
Projeto de Lei n' 2.634/89 - do Sr. Freire Júnior

- que "define a relevância e a urgência previstas no
caput do artigo 62 da Constituição".

Ofício CN-:-257/89 - do Sr. Presidente do Congresso
Nacional - que "encaminha Recurso interposto pelo
Senhor Deputado Ibesen Pinheiro, na sessão de 5 do
corrente mês, de decisão da Previdêucia a respeito do
término do prazo de tramitaçáo dos Decretos-leis no
Congresso Nacional".

Ao Sr. SÉRGIO SPADA:
Projeto de Lei n' 2.575/89 - do Sr. Nelton Friedrich

- que "regulamenta o art. 225, parágrafo 4' da Consti
tuição Federal, no que se refere à Mata Atlântica e
à Serra do Mar".
Ao Sr. THEODORO MENDES:

Projeto de. Lei n i 4.803/89 - do Floriccno Paixão
- que "dispõe sobre ações que implicam em reassenta
mentos humanos",

Ao Sr. VIRGÍLIO GUIMARÁES:
Projeto de -Lei n' 3.494/84 - do Sr. Victor Faccioni

- quc "isenta do imposto de sobre operações finan
ceiras as relativas ao crédito educativo".

Em 29-6-89
Ao Sr. MICHEL TEMER:
Consulta s/n'/89 - do Sr. Presidente da Câmara

que "solicita a interpretação oficial da Càmara a respei
to do disposto no artigo 54, inciso I, letra a, da Consti
tuição Federal, em atenção a requerimento do Depu
tado Irajá Rodrigues".

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

A Senhora Deputada IRMA PASSONI, Presidente
da Comissão de Serviço Público, efetuou, a seguinte
distribnição:
Em 28-6-89:

Ao Sr. Deputado GIDEL DANTAS:
1) Projeto de Lei n' 5.985/85, do Senado Federal,

que, "dispõe sobre alienação de imóvel residencial de
propriedade da União e do Fundo Rotativo Habita
cional de Brasília (FRHBJ, c dá outras providências.

COMISSÃO DE FINANÇAS

Distribuição efetnada pelo Sr. Presidente Deputado
FRANCISCO DORNELLES

Julho de 1989

Em 29·6-89,
Ao Sr. Deputado BENITO GAMA:
1) Avisn n' 479/89 -que "encaminha documentação

relacionada com as emendas aos contratos originais fir
mados com a Comunidade Financeira Internacional,
relativos ao Plano Brasileiro de Financiamento (PBF)
e concernentes à dívida externa brasileira". - Autor:
Ministro da Fazenda.

ERRATAS
No DCN de 1'-3-89, página 428, coluna 1, republica-se
por ter saído com omissão (DCN n' 009).
Onde se lê:

VI - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: ERALDO TRINDA

DE, JORGE ARBAGE, LÉLIO SOUSA, CARLOS
CARDINAL, BRANDÁO MONTEIRO, NILSON
GIBSON, COSTA FERREIRA, RICARDO IZAR,
ERICO PEGORARO, JOSÉ CARLOS VASCONCE
LOS, ROSÁRIO CONGRO NETO, PAULO RA
MOS, ANNA MARIA RATTES, SANDRA CAVAL
CANTI, SOTERO CUNHA, DORETO CAMPANA
RI, HAROLDO LIMA, SAMIR ACHOA, GEOVA
NI BORGES, ARNALDO PRIETO.

Leia-se:
VI - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: ERALDO TRINDA
DE, JORGE ARBAGE, LÉLIO SOUZA, CARLOS
CARDINAL, BRANDÁO MONTEIRO, NILSON
GIBSON, COSTA FERREIRA, RICARDO IZAR,
ERICO PEGORARO, JOSÉ CARLOS VASCONCE
LOS, ROSÁRIO CONGRO NETO. PAULO RA
MOS, ANNA MARIA RATTES, SANDRACAVAL
CANTI, SOTERO CUNHA, DORETO CAMPANA
RI, HAROLDO LIMA, SAMIR ACHOA, GEOVA
NI BORGES, ARNALDO PRIETO, TARSO GEN
RO.

No DCN de 1'-3-89, página 446, coluna 3, republica-se
por ter saído com omissão (DCN n" 009).
Onde se lê:

Apresentam proposições os Senhores:
ERALDO TRINDADE - Requerimento ao presi

dente da Câmara dos Deputados para que obtenha do
Ministério da Fazenda pronunciamento quanto ao cum
primento das obrigações do Imposto de Renda da em
presa Hudson Brasileira de Petróleo.

- Requerimento ao presidente da Câmara dos Depu
tados para que obtenha do Conselho Nacionai do Petró
leo pronunciamento quanto às acusações formuladas
pelo jornal "O Estado de S. Paulo" contra a empresa
Hudson Brasileira de Petróleo.

JORGE ARBAGE-Requerimento de infonnações
ao presidente do Senado Federal a propósito dos custos
com instalação e funcionamento da CPI da Corrupção.

- Requerimento ao presidente da Câmara dos Depu
tados visando à retirada do Projeto de Lei n' 1.327,
de 1988.

- Projeto de lei que dispõe sobre a isenção do Impos
to de Renda em favor dos maiores de sessenta e cinco
anos de idade.

LÉLIO SOUZA - Projeto de lei que dispõe sobre
a liberação do ponto de servidores públicos, no caso
que especifica.

CARLOS CARDINAL - Projcto de lei que define
os requisilOS de acesso aos cargos, empregos e funções
públicas (ar!. 35, item lI, da Constituição).

- Projeto de lei que dispõe sobre as águas decor
rentes de obras da União como bens do seu domínio
(art. 26, item I, da Constituição).

- Projeto de lei que estabelece as condições para
pesquisa e lavra de recursos minerais e aproveitamento
dos potenciais energéticos em terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios.

BRANDÁO MONTEIRO - Projeto de lci que deG
ne os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos
do direito de greve, previstos no § 1', art. 9' da Consti
tuição Federal c dá outras providências.

NILSON GIBSON - Projeto de lci que regulamenta
o ar!. 189, parágrafo único, da Constituição Federal.

COSTA FERREIRA - Projeto de lei que cria o
Conselho de Comunicação Social e dá outras provi
dências.
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RICARDO IZAR - Projeto de lei que acrescenta'
parágrafo ao art. 162 da Consolidação das Leis do Tra
balho, tomando obrigat6ria a maQutenção nas'empre-,
'sas, de serviços especializados de prevenção ao uso de
drogas.
, ERICO PEGORARO - Projeto de lei que dispõe

sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte Terrestre.

JOSÉ CARLOS VASCONCELOS -Projeto de lei
que dispõe sobre a destinação de recursos para o finan
ciamento de micro e pequenas empresas no Nordeste
e na Amazônia e dá outras providências. '

- Projeto de lei que estabelece sanções às empresas
que praticarem ato de falsidade documental para libera
ção de recursos do Finar e do Finam e dá outras provi
dências.

ROSÁRIO CONGRO NETO - Projeto de lei que
dispõe sobre a transferência a terceiros, sem alteração
contratual, de im6veis residenciais financiados pelo Sis
tema Financeiro de Habitação.

PAULO RAMOS - Requerimento ao presidente
da Câmara dos Deputados para que oficie à'Presidência
da República solicitando informações sobre levanta
mentos a prop6sito de desmatamento da Amazônia.

ANNA MAIUA F.t\J.TES - Requerimento ao pre
sidente da çâmara dos Deputados para prorrogação
da sessão do dia 8 de março pr6Jl'iIííó vindouro com
a finalidade de homenagear o Dia1ntemacional da Mu-
lher. '

,SANDRA CAVALCANTI - Requerimento à Mesa
para instalação de, CPI com vistas a apurar as causas
da falta de pagamento - pejo INAMPSe Secretarias
de Saúde Estaduais que integram o SUDS, na área
de tratajIlento preventivo, ambulatorial li hospitalar dos
diversos tipos de câncer - prestados por instituições
especializadas, filantr6picas e particulares sem fins lu
crativos.
, SOTERO CUNHA - Projeto de lei que destina

às entidades filantrópicas de origem religÍosa as impor'
tâneias desprezadas, resultantes da conversão de cruza
dos em cruzados novos, e determina outras providên-
cias. '

HAROLDO LIMA -Projeto de lei que regula
menta a eleição do presidente e vice-presidente da Re'
pública em 15 de novembro de 1989.

n.ORETO CAMPANARI -: Projeto de lei comple
mentar que define o exercício do direito de greve.

GEOVANI BORGES ---: Projeto de lei que isenta
do pagamento do Impo~to cfe--Renda o desempregado
de qualquer categoria profissional. . , '
. ,SAMIR ACHOA -Projeto de lei que dispõe sobre
as empresas de asseio e conservação e dá outras provi-
dências. .

ARNALDO,PRIETO - Requerimento de convo
cação do ministro do Interior, a fim de prestar esclareci- .
'mentos ,sobre problem~s relativos' à Amazônia.

Lela·se:
,'Apresentam proposições os Senhores
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ERALDO TRINDADE - Requerimento ao presi
dente da Câmara dos Deputados para que obtenha do
Ministério da Fazenda pronüncíalliento quanto ao cum
primento das obrigações do Imposto de Renda'da em
presa Hudson Brasileira de Petróleo.

- Requerimento ao presidente da Câmara dos Depu
tados para que obtenha do Couselho Nacional do Petr6-,
leo prollunciamento quauto às acusàções formuladas
pelo jornal "O Estado de S. Paulo" contra a empresa
Hudson Brasileira de Petr6leo. '

JORGE ARBAGE - Requerimento de iofo~inações
ao presidente do Senado Federal a propósito dos custos
com instalação e funcionamento da CPI da Corrupção.

- Requerimento ao presidente da Câmara dos Depu
tados visando à retirada do Projeto de Lei n' 1.327,
de 1988.

- Projeto de lei que dispõe sobre a isenção do Impos
to de Renda em favor dós maiores de sessenta e cinco
anos de idade:

LÉLIO SOUZA - Projeto de lei que dispõe sobre
a liberação do ponto de servidores públicos, no caso
que especifica. '

CARLOS CARDINAL - Projeto de lei que define
os requisitos de acesso aos cargos, empregos e funções
públicas (art. 35, item 11, da Constituição).

- Projeto de lei que dispõe sobre as águas decoro
rentes de obras da' União como bens do seu domínio
(art. 26, item I, da Constituição).. .

- Projeto de lei que estabelece as condições para
pesquisa e lavra de recursos minerais e aproveitamento
dos potenciais energéticos, em terras' tradicionalmente
ocupadas pelos índios.

BRANDÃO MONTEIRO - Projeto de lei que defi·
ne os serviços ou atividades essenciais, para os efeitos
do direito de greve, previstos no § 1', art. 9' da Consti-
tuição Federal e dá outras providências, ' ,

NILSON GIBSON - Projeto de lei que regulamenta
a art. 189, parágrafo único; da Constituição Federal.

COSTA FERREIRA ~ Projeto de lei que cria o
,Conselho de Comunicação Social e dá outras provi-
dê_ncias, '

';: ;N~~lÜ!O r?t\R "'-iPw!et?,eJ~.l~iqll~ af~~ssen.!a
paragrafo aoart: 162 da-ConsqJieJ~~a.g.d~ ~!S,.qo}.'l1r,a

, balho, tomando obrigatória a manutênção; hàs-imipre,
sas de serviços especializados de prevenção ao uso de
drogas.

BRICO PEGORARO -,Projeto de lei que dispõe
sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte Terrestre. '

JOSÉ CARLOS VASCONCELOS '-- Projeto de lei
que dispõe sobre a destinação de recursos para o finan
ciamento de micro' e pequenas empresas 'no Nordeste
e na Amazônia e dá outras providências:

-Projeto de lei que estabelece'sanções às empresas
que praticarem ato defalsidade,documental para libera_
ção de recursos do,Finor e do Finam e dá outras provi-
dências, , '

ROSÃRIO CONGRO NETO...,..,. Projeto de lei que
dispõe sobre a' transferência a terceiros, sem alteração
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contratual, de im6veis residenciais financiados pelo Sis
tema Financeiro da Habitação.

PAULO RAMõs-- Requerimento ao presidente
da Câmara dos Deputados para que oficie à Presidência
da República solicitando informações sobre levanta
mentos a propósito de desmatamento da Amazônia.

ANNA MARIA RATTES - Requerimento ao pre
sidente da Câmara dos Deputados para prorrogação
da sessão do dia 8 de março próximo vindouro com
a finalidade de homenagear o Dia Internacional da Mu
lher.

SANDRA CAVALCANTI - Requerimento à Mesa
para instalação de CPI' com vistas a apurar as causas
da falta de pagamento -' pelo INAMPS e Secretarias
de Sa~de Estaduais que integram o SUDS, na árearn

,de tratamento preventivo, ambulatorial e hospitalar dos
diversos tipos de câncer - prestados por instituições
especializadas, filantrópicas e particulares sem fins lu·
crativos. -

SOTERO CUNHA - Projeto de leyqüe destina
às entidades filantr6picas de origem religIOsa as impor
tâncias desprezadas, resultantes da conversão de cruza
dos em 'cruzados novos; e determina outras providên
cias.
~ROLDO LIMA - Projetos de lei que regula·

menta a eleição do presidentee vice-presidente da Re
,pública em 15 de novembro de 1989.

DORETO CAMPANARI - Projeto de lei comple
mentar que define o exercício do direito de greve.

GEOVANI BORGES - Projeto de lei que isenta
do pagamento do Imposto de Renda o desempregado
de qualquer categoria profissional.

'SAMIR ACHO.f>.'- Projeto de lei que dispõe sobre
as empresas de asseio e conservação e dá outras provi-
dências. ,

ARNALDO PRIETO - Requerimento de convo
cação do ministro do Interior, a fim de prestar esclareci
mentos sobre problemas relativos à Amazônia.

TARSO GENRO - Projeto de Lei que introduz'
§ l' ao art. 442, da Consolidação das Leis do Trabalho'
(CLT), em face do art. 7', item l' da Constituição Fe-
deral. I

-'Projeto.de Lei que altera redação do art. 659,
dll Consolidação, das Leis do trabalho. '

- Projeto de Lei que modifica redação do § l' do
. art. 895, da consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

- Projeto deLei que introduz artigo nas Dispo~ições
, Especiais, do Capítulo IX, da Consolidação das Leis

do Trabalho (CLT).
- Projeto de Lei que acrescenta § 2' e 3' ao art.

612, da Consolidação das Leis do Trabalho.
-:-,Projeto de Lei que introduz § l' ao art. 626, da

Consolidação das Leis'do Trabalho (CLT).
---, Projeto de Lei que proíbe dep6sito prévio para

interram'tlDto em hospitais públicos e privados. ' '
- Projeto de Lei que 'introduz § 2' ao art. 860, da

Consolidação das Leis dcitrabalho (CLT).
'-Proieto de Lei q!Ie acrescenta § 4' ao art. 484,
d:tConsol/dação das Leis do Trabalho (CLT). ' ,
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MESA --------------,
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)

I" Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

2" Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

I" Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)
2" Secretário:
EDME TAVARES (PFL)
3" Secretário:
CARLOS COTTA (PSDB)
4" Secretário;
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

Suplentes:
FERES NADER (PTB)
FLORICENO PAIXÃO (PDT)
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pl)
JOSÉ MELO (PMDB)

LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
-PMDB-

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO

-PSB-

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFL-

Lider
IBSEN PINHEIRO

Vlce-Lfeleres

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

-PSDB-

• Lider

EUCLIDES SCALCO
---ViCe~m-

Virgildásio de Senna Maria de Lourdes Abadia
Cristina Tavares Robson Mannho

Ziza Valadares

Augusto Carvalho

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PCB-

Llder

HAROLDO LIMA

Vke-Lfeler

Lider

CESAR CALS NETO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
-PSC-

Lider

JOÃo HERRMANN NETO

Vke-Lfeler

Lider

SILVIO ABREU

Vke-Lfder

Llder

ROBERTO FREIRE

Vlce-Lfderes

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-

Aldo Arantes

Ademir Andrade

Fernando Santana

Aristides Cunha

Elias Murad

Gidel Dantas

LysãneasMaciel
Carlos Cardinal

Gumercindo Milhomem

Lider

ROBERTO BALESTRA

Vice-Lfeleres

Luiz Salomão
Artur Lima Cavalcante

Lider

VIVALDO BARBOSA

Vice-Lideres

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDC-

Lider

ARNALDO FARIA DE SÁ

Vlce-Lider

PARTIDO DA .t{ECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN-

Llder

PLíNIO ARRUDA SAMPAIO

Vice-Lfeleres

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

-PTB-
Lider

GASTONE RIGHI

Vlce·Lfeleres

SQlon Borges dos Reis
Roberti> Jefferson

Tarzan de Castro

Virgílio Guimarães
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.• PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-
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Paes Landim

José Lins
Erico Pegoraro

Annibal Barcellos

José Tavares
José Ulisses de Oliveira
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Márcio Braga
Maurício Pádua
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Rospide Neto
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Sérgio Spada
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Lider

JOSÉ LOURENÇO

VIce·Llderes

Genebaldo Correia
AntÔnio Britto
Bete Mendes
Dalton Canabrava
Denisar Aroeiro
Fernando Velasco
Firmo de Castro
Gabriel Guerreiro
Jorge Medauar
José Carlos Vasconcelos
José Geraldo

José Teixeira
Ricardo Izar
Jofran Frejat
Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Luis Edu.ardo
Ronaro Corrêa

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS- PARTIDO LIBERAL

-PL-
Lider

AMARAL NETTO

Vlce-Lfeleres

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

Darcy Pozza
Aécio de Borba Affif Domingos

Lfder

ADOLFO OLIVEIRA

Vice·Lfderes

Marcos Formiga

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-

Líder

ISMAEL WANDERLEY



COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

Presidente: José Egreja - PTB - SP
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Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

PFL
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Erico Pegoraro Ubiratan Spineli
Francisco Coelho Vinícius Cansanção
Iberê ferreira

PSDB
Edmundo Galdino Saulo Queiroz
Nelton Friedrich Vicente Bogo

PDS
Adauto Pereira Osvaldo Bender
Adylson Motta

PUT
Amaury Müller Nelson Aguiar
Carlos Cardinal

PTB
Jayme Paliarin Rodrigues Palma
José Egreja

PT
Antonio Marangon João Paulo

PCdoB

Francisco Benjamim
Jairo Carneiro
Messias Góis
Ney Lopes
Oscar Corrêa
Paes Landim

PL

PSB

PT

PDC

PFL

PC do B
Lídice da Mata

2 Vagas

Ralph Biasi Rita Camata
11 Vagas

PFL
Alysson Paulinelli Júlio Campos
Christóvam Chiaradia Narciso Mendes
Erico Pegoraro Rita Furtado
Eunice Michiles Sadie Hauache
Jalles Fontoura Sérgio Brito
Jesualdo Cavalcanti

PSDB
José Carlos Grecco Moema São Thiago
Nelton Friedrich 1 Vaga

PDS
Darcy Pozza
Delfim Netto Francisco Diógenes

PDT
.Carlos Alberto Caó Carlos Cardinal
Miro Teixeira

PTB
Carrel Benevides Féres Nader
Gastone Righi

Sotero Cunha

1 Vaga

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: Nelson Jobim -PMDB - RS
Vice-Presidentes: João Natal - PMDB - GO

• Jorge Medauar - PMDB - BA
Bonifácio de Andrada - PDS 
MG

Titulares
PMDB

Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Plínio Martins
Renato Vianna
Rosário Congro Neto
Sérgio Spada
Theodoro Mendes
1 Vaga

Aloysio Chaves
Costa Ferreira
Dionísio Hage
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves

PSDB
Jorge Hage Sigmaringa Seixas
Juarez Marques Batista Vilson Souza

PDS

Bonifácio de Andrada Ibrahim Abi-Ackel
Gerson Peres

PDT
Brandão Monteiro Miro Teixeira
Doutel de Andrade

PTB
Benedicto Monteiro Ro berto Torres
Horácio Ferraz

PT
José Genoíno Virgílio Guimarães

PDC
José Maria Eymael

PL
Marcos Formiga

1 Vaga
Secretária: Delzuíte M. A, do Vale
Ramal: 6906

Arnaldo Moraes
Bernardo Cabral
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Jorge Medauar
José Dutra
José Tavares
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro

Jorge Leite
Jones Santos Neves
Márcia Kubitschek
Osmundo Rebouças

Gerson Peres

Gumercindo Milhomem

Roberto Jefferson

José Camargo
José Jorge
Paulo Marques
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

PT

PTB

PTB
Roberto Torres

2 Vagas

PDT
Fernando Lyra

PT

PFL

PL

PDS

PDT

PSB

PDC

PSDB
Robson Marinho
1 Vaga

Titulares
PMDB

Maurício Fruet
Maun1io Ferreira Lima
Matheus Iensen
Nilso Sguarezi
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Rosário Congro Neto
Tidei de Lima
4 Vagas

PCdoB

Suplentes
PMDB

Florestan Fernandes

Antônio Salim Curiati
Arnold Fioravante

Ervin Bonkoski
José Elias

Airton Sandoval
Antero de Barros
Francisco Amaral
Joaci Góes

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

Chico Humberto

José Elias
Osvaldo Sobrinho

2 Vagas

João da Mata

Cristina Tavares
Koyo Iha

Afif Domingos

Ángelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Átila Lira
Eliézer Moreira
Eraldo Trindade
Francisco Coelho

Álvaro Valle

Eduardo Bonfim

Antonio Britto
Antonio Gaspar
Bete Mendes
Eliel Rodrigues
França Teixeira
Henrique Eduardo Alves
José Costa
José Ulísses de Oliveira
Luiz Leal

PSB

PL

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Manuel Domingos

José Carlos Sabóia

Raquel Capiberibe

Secretário: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMDB - AL

Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

I Vaga

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes

PSDB1 Vaga

Juarez Marques Batista
Ziza Valadares

PSB

PDS

PL

PDC

PCdoB

PFL

Titulares
PMDB

Marcos Queiroz
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbo;;a
Raul Belém
Rosa Prata
Rospíde Netto
Santinho Furtado
Waldyr Pugliesi

Suplentes
PMDB

José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
'Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada
1 Vaga

Paulo Mourão

Aldo Arantes

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Darcy Deitos
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival N",cimento
Ivo Cersósimo
Ivo 'Mainardi
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

José Carlos Sabóia

Mello Reis
Telmo Kirst

Oswaldo Almeida

Antônio Deno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá

Cristina Tavares
Dirce Tutu Quadros



Aldo Arantes
PSB

Adolfo Oliveira

Eduardo Bonfim

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

Paulo Silva

Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Orneias

Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto
Waldir PUj!liesi
3 Vagas

PFL

PFL

PDC

PSDB
Lézio Sathler

PSDB

Suplentes

PMDB

Jairo Azi

Lurdinha Savignon

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad

Secretária: Marei Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO
Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA

Titulares
PMDB

José Maranhão
Luís Roberto Ponte
-Prisco Viana
Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

Cleonâncio Fonseca
Lem Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

Sérgio Naya 4 Vagas

PFL

Aloysio Chaves Osmar Leitão
Antônio Ferreira Sérgio Brito
Enoc Vieira 1 Vaga
Etevaldo Nogueira

PSDB

Antonio Perosa José Serra
Geraldo Campos

PDS
Ary Valadâo Mello Reis

PDT
Brandão Monteiro César Maia

PTB
Marluce Pinto Mendes Botelho

PT
Florestan Fernandes

1 Vaga PDC

PDS

José Luiz Maia Myriam Portella

PDT

Chagas Duarte Chico Humberto

PTB

João da Mata (PDC) Roberto Augusto

PT

Valmir Campelo

PT

PDS
Cunha Bueno

PTB

Octávio Elísio

Roberto Augusto

PDC

PDT
1 Vaga

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PTB

PT

PDC

PSDB

Suplentes
PMDB

Manoel Moreira
Maria Lúcia
Uldurico Pinto
6 Vagas

Paulo Delgado

Nelson Aguiar

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

Artenir Werner

Joaquim Sucena

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

-Annibal Barcellos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech

Paulo Mourâo

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

Miraldo Gomes

Elias Murad

Gumercindo Milhomem

Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

PMDB

Antônio Câmara Ivo Cersósimo
Arnaldo Martins Manoel Moreira
Edivaldo Motta Nyder Barbosa
Expedito Machado Ottomar Pinto
Francisco Pinto Paulo Sidnei
Geraldo Fleming Renato Vianna
Haroldo Sanford

PFL
Anníbal Barcellos Paes Landim
Dionísio Dal Prá Ricardo Izar
Furtado Leite Sadie Hauache
Orlando Bezerra

PSDB

Euclides Scalco Juarez Marques Batista
José Guedes

PDS
Carlos Virgílio Osvaldo Bender

PDT
Paulo Ramos Sérgio Carvalho

PTB
Farabulini Júnior Leonel Júlio

PT
José Genoíno

PDC
Sotero Cunha

Suplentes

PMDB
Domingos Juvenil Joaquim Haickel
Fernando Velasco Milton Lima
Gilson Machàdo Paulo Almada
Hélio Rosas Paulo Zarzur

1 Vaga

Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

PT
1 Vaga

Rodrigues Palma

José Luiz Maia

Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas

Jovanni Masini
Lélio Souza
Mauricio Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
7 Vagas

PFL

PFL

PDS

PTB

PDT
2 Vagas

PDS

PDT
Paulo Ramos

PSDB
Vicente Bogo
1 vaga

PSDB
José Guedes

Suplentes
PMDB

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
EnocVieira
José Thomaz Nonô

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

Lysâneas Maciel

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Adylson Motta
Jorge Arbage

Ernesto Gradella

1 Vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6921

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Cámara - PMDB - RN

'FábiõFeldm"ann- PSDB-SP
Raquel Cândido - PDT - RO

Titulares
PMDB

PC do B

PSB

PL

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos

PCdoB-

Raquel Cândido

Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

João Herrmann Neto

Afrisio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
José Melo

Victor Faccioni



Irma Passoni

PCdoB

PDC
Gidel Dantas

Mário Martins
Mauro Miranda
Messias Soares
Plínio Martins
12 Vagas

PSB

PFL.
Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

Victor Faccioni

PDS

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

PCdoB

PMDB
José Freire
Luiz Alberto Rodrigucs
Osmundo Rebouças
Roberto Brant
Sérgio Naya
1 Vaga

PDT
Fernando Lyra Nelson Seixas
Floriceno Paixào

PTB
Benedicto Monteiro Gastone Righi
Elias Murad

PT
Gumercindo Milhomem 1 Vaga

PDC
Jonival Lucas

PL
José Carlos Coutinho

Edmilson Valentim

Advlson Motta
Aécio de Borba

Antur da Távola
Moema Sào Thiago

I Vaga

Amilcar Moreira
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Henrique Eduardo Alves
José da Conceiçào

Alceni Guerra
Alysson Paulinelli
Àngc10 Magalhàes
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

Joào Herrmann Neto
Suplentes
PMOB

Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS

Fernando Bezerra Coelho - PMOB
-PE
José Serra - PSilB - SP

Titulare.'

Secretária: Tasmânia Maria de Brito Gucrra
Ramais: 69RO - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS

PL

PC do B

PSB

Álvaro Valle

Lídice da Mata

João Carlos-Bacelar

PFL
Arnaldo Prieto Manoel Castro
Benito Gama Mussa Demes
Francisco Dornelles Rita Furtado
Levy Dias

PSDB
Francisco Küster José Serra
José Carlos Grecco

PDS
Aécio de Borba Felipe Mendes

PDT

César Maia José Fernandes

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Sales
Gonzaga Patriota

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

Orlando Bezerra
Oscar Corrêa
Ricardo Izar

PT
I Vaga

PDS

PL

Osvaldo Bender

PSB

Luiz Salomão
PTB 1 Vaga

Horácio Ferraz

PDT

PDC

PSDB
Koyu Iha
Vilson Souza

PC do B

Titulares
PMDg

José Freire
José Maranhão
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Átila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

PSDB
Caio Pompeu Jorge Hage
Hermes Zaneti Octávio Elísio

PDS

Arnold Fioravante 1 Vaga
Artenir Werner

POT
Márcia Cibilis Viana Tadeu França
Nelson Agniar

PTB
Fábio Raunheitti Sólon Borges dos Reis
Osvaldo Sobrinho

PT
Florestan Fernandes Paulo Delgado

PDC
Milton Barbosa

Adauto Pereira
José Luiz Maia

José Gomes

Virgílio Guimarães

Lídice da Mata

José Luiz de Sá

Amaury Müller

Dirce Tutu Quadros
Jorge Hage

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fe.rnandes - PT - SP

Afrísio Vieira Lima
Agassiz Almeida
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flávio Palmier da Veiga
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Irajá Rodrigu

Joaquim Haickel

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 -7019

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Cláudio Ávila
Iberê Ferreira

1 Vaga

"Fábio Raunheitti
Feres Nader

Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
10 Vagas

Jofran Frejat
José Jorge

PFL
Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronaro Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção

PL

Márcia Cibilis Viana

Felipe Mendes

PT

PTB
Gastone Righi

PDT

PDS

PFL

Vladimir Palmeira
PDC

PSDB
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

Suplentes
PMDB

José Serra
Ronal<jR Cesar Coelho

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Cunha Bueno
Delfim Netto

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Gustavo de Faria
lIélio Duque
Israel Pinheiro
João Agripino
Jorge Leite

Basílio Vil1ani
Jayme Paliarin

Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PE
Vice-Presidentes: Airton Cordeiro - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB 
CE
César Maia - PDT - RJ

Titulares
PMDB

José Geraldo
Lúcia Vánia
Luís Roberto Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Roberto Brant
2 Vagas

1 Vaga

Airton Cordeiro
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Nonô
Lael Varella

Ernesto Gradella

PSB

Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 -1i072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ademir Andrade

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

Manuel Domingos

José Maria Eymael

Antônio Ueno
Arnaldo Prieto

PDS
Carlos Virgílio 1 Vaga

PDT
Raquel Cândido I Vaga

PTB
Milton Barbosa (PDC) Valmir Campelo

PT



PSDB
Euclides Scalco Rose de Freitas
Ronaldo Cezar Coelho

PTB
José Elias

PT

Francisco Diógenes

PDT
Luiz Salomão

PDC

PDS

Antônio Marangon

José Maria Eymael

Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF

Aloysio Chaves - PFL - PA'
Adolfo Oliveira - PL - RJ

Titulares
PMDB

Gerson Peres

PTB

PDS

José Gm;des

PT

Farabulini Júnior

PDT
José Fernandes

PDC

PSDB

Supleutes
PMDB Bonifácio de Andrada

João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa Bocayuva Cunha
Tidei de Lima
4 Vagas

PFL Benedicto Monteiro

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

Artur Lima Cavalcanti

Luiz Gushiken

Basílio Villani

Felipe Mendes

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Aroeiro
Haroldo Sabóia

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite

Francisco Küster
Geraldo Campos

Victor Faccioni
PDS

Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

Horácio Ferraz

PDC

PTB

PT

PFL

Suplentes
PMDB

Nyder Barbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
4 Vagas

Arnold Fioravante

Basílio Villani

Expedito Machado
Fernando Gaspanan
João Natal
Iranildo Pereira
Lúcia Vânia
Milton Reis

Alceni Guerra
Oeonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Jonival Lucas

Luiz Gushiken

Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabello de Moura

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE

Titnlares
PMDB

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
Maunlio Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimarães
Leopoldo Bessone

Mello Reis

Oscar CDrrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

PL

PFL

PDS

PSDB
Jaime Santana
Moema São Thiago

Artur da Távola
Egídio Ferreira Lima

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Tarzan de Castro

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Leur Lomanto

PDT

Amaury Müller José Maurício
Bocayuva Cunha

PTB

Carrel Benevides João de Deus Antunes
Ervin Bonkoski

PT

Benedita da Silva Virgílio Guimarães

PDC

PDT

Victor Faccioni

José Amando
Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Pádua
Osvaldo Macêdo
Prisco Viana

PFL'
José Santana de

Vasconcellos
José Tinoco .
Maurício Campos

PDS

PTB

Octávio Elísio

Marluce Pinto

José Maurício

PT

PDC

PSDB

Leonel Júlio

Raquel Cãndido

Antonio Perosa
Mauro Campos

Alcides Lima
Assis Canuto
Ézio Ferreira
Geovani Borges

Vladimir Palmeira

Albérico Filho
Domingos Juvenil
Eduardo Moreira
Gabriel Guerreiro
Genésio de Barros
João Resek

Aécio de Borba

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva

Ramais: 7025 - 7026

COMISSÃO DE
MINAS E ENERGIA

1 Vaga

Valmir Campelo
PTB

PT

PDT

PDC

Titulares
PMDB

Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

PFL

Márcia Cibilis Viana

Leonel Júlio

Vladimir Palmeira

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Airton Sandoval
Alu"ízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes
Gustavo de Faria

Jayme Santana
Maria de Lourdes Abadia

Suplentes
PMDB

Adolfo de Oliveira

PC do B

Suplentes
PMDB

Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro SampalU
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Vianna

Eduardo Bonfim

PSB

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Barros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorge Medauar

Domingos Leonelli

Virgildásio de Senna

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
5 Vagas

Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
1 vaga

PFL

PSDB

José Gomes

Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro
Maguito Vilela

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

PSDB
Anna Maria Rattes Rose de Freitas
Dirce Tutu Quadros

PDS
José Luiz Maia Telmo Kirst

PDT
Chagas Duarte Sérgio Carvalho

PTB
Marluce Pinto Valmir Campelo

PT
Paulo Delgado

PDC
Sotero Cunha



Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

PFL

PTB
Robcrto Augusto

PDS
Jorge Arbage

PDT

PTB
Sólon Borges dos Reis

PDT
Miro Teixcira

1 Vaga

Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza

PSDB 1 Vaga

Geraldo Alckmin Filho
I Vaga

PT

PDC

Suplentes
PMDB

Osvaldo Maeêdo
Renato Vianna
8 Vagas

Fábio Raunheilti

Alarico Abib
Álvaro Antônio
França Teixeira

Chagas Duarte

Aécio de Borba

Irma Passoni

Jairo Carneiro

Célio de Castro

Feres Nader

Floriceno Paixão

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

PSDB

PT

PL

João Paulo

PDC

PC doB

PSB

-Suplentes
FjvlDB

Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima
13 Vagas

PFL
Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

José Carlos Coutinho

Edmilson Valentim

Benedita da Silva

Anníbal Barcellos
AIolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos
Osmar Leitão

Abigail Feitosa

Miraldo Gomes
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
2 Vagas

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

Sólon Borges dos Reis

Cunha Bueno

PT

1 Vaga

PDC

PTB

PDS

PDT
2 Vagas

PFL

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

José Genoíno

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Doutel de Andrade

Artenir Werner
AIy Valadão

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
José Camargo
Levy Dias

PDC

Roberto Augusto

Nelton Friedrich

PDS
Myriam Portella

PDT
Lysâneas Maciel

PT

PFL
Osmar Leitão
Victor Trováo
1Vaga

Ricardo Fiuza
Waldeck Ornélas
2 Vagas

PTB

PFL

PDC

PSDB

PT

Titulares
PMDB

Haroldo Sabóia
Jones Santos Neves
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
2 Vagas

Suplentes
PMDB

Mário Lima
Nilson Gibson
7 Vagas

1 Vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011- 7012

Humberto Souto
Lúcia Braga
Lúcio Alcântara
Narciso Mendes

Mendes Botelho

Paúlo Paim

Carlos Alberto Caó

Lurdinha Savignon

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Reis

Átila Lira
Enoc Vieira
Eunice Michiles

Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Antônio Mariz
Edmilson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming

Aloysio Teixeira
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Ponte

Farabulini Júnior (PTB)

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Caó - PDT - RJ
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamilan - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B
RJ

Leonel Júlio

Osvaldo Bender

Octávio Elísio
Vicente Bogo

PT

PL

Nosser Almeida

PTB

PFL
Mussa Demes
Sadie Hauache
I Vaga

PDS

PDC

PSDB
Paulo Silva

PDS

Paulo Paim
1 Vaga

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas -

Adylson Motta
Gerson Peres

1 Vaga

Albérico Cordeiro
Humberto Souto
Jalles Fontoura
Luiz Marques

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

AItenir Werner

Oswaldo Almeida

Francisco Küster
Geraldo Campos

Farabulini Júnior
João de Déus Antunes

PCdo B

Manuel Domingos

PSB
Francisco Rolim

Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

Aloysio Teixeira
Aristides Cunha
Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ

Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Titulares
PMDB

Leopoldo Bessone
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago
2 Vagas

PL

PSB

Roberto Jefferson

Nelson Seixas

Carlos Virglllo

PFL
José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

PDS

PTB

PDT

PSDB
Jorge Uequed
Maria de Lourdes Abadia

PC do B
Aldo Arantes

Roberto Balestra

Marcos Formiga

João Herrmann Neto
Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992. - 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Ivo Lcch - PMDB - RS

Elias Murad - PTB - MG
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Mcssias Soarcs
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Uldurico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Dienal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Lcch
Jorge Uequed
José Viana

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat

Carlos Mosconi
Célio de Castro

Chico Humberto
Floriceno Paixão

Antonio Salim Curiati
AIy Valadão

Elias Murad
Joaquim Sucena



João Paulo
PT

POe
Jayme Paliarin (P1l3)

Reunião: 4" e 5" feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

Hermes Zanerri

Nelson Sabrá
Waldeck Omelas

Fernando Gasparian
Irajã Rodrigues
Oswaldo Lima Filho
Raimundo Bezerra
Roberto Brandt

Deputados

PFL

PSDB

PT
João Paulo

PDC

Geovani Borges
José Camargo
Rubem Medina
Sergio Brito

PSDB
Anna Maria Rattes

PTB
Carrel Benevides

PDT

Artur Lima Cavalcanti

PDS

José Luiz Maia

PFL

PDC

Abigail Feitosa

Suplentes

PMDB
Haroldo Sabóia
Irajá Rodrigues
Lélio Souza
Luiz Vianna Neto
Raul Belém
Renato Vianna

Roberto Balestra

PL

José Luiz de Sá

PSBIPC do B

Jarbas Passarinho

PDS

Felipe Mendes

PDT

Luiz Salomão

PTB

Carlos Alberto Gastone Righi

Itamar Franco (sem partido)

Mauro Borges

Secretária: liilda de Sena C. Wiederhecker
Ramais: 6938 - 6939

Severo Gomes
José Fogaça
Nelson Wedekin
Wilson Martins
Jutahy Magalhães

Pompeu de Souza

Odacir Soares
Hugo Napoleão

Senadores

Presidente: Deputado Waldeck Omelas (PFL)
Vice-Presidente: Depurado Hermes Zaneti (PSDB)
Relator: Senador Severo Gomes (PMDB)

PMDB

Pompeu de Souza

Moisés Abrão

Composição

Meira Filho
Nelson Wedekin

2 - COMISSÃO MISTA DESTINADA A
PROMOVER EXAME ANALÍTICO E PE
RICIAL DOS ATOS E FATOS GERADO
RES DO ENDIVIDAMENTO EXTERNO
BRASILEIRO (ART. 26 DAS DISPOSI·
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

João Lobo

I Vaga

Marluce Pinto

Telmo Kirst

PFL

Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Furtado Leite
João Alves
Joiran Frejat
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Simão Sessim

José Serra
Maria de Lourdes Abadia
Saulo Queiroz
Ziza Valadares

PDS
Darcy Pozza
Felipe Mendes
Jorge Arbage

PTB

PSDB

Senadores

José Maurício

PDS

Carrel Benevides

PDC

PT
Benedita da Silva

Jairo Carneiro

Secretária: lole Lazzarini
Ramais: 7005 -7006

PTB

PDT

Chagas Rodrigues
José Richa

João Castelo

COMISSÕES MISTAS

Luremberg Nunes Rocha Fábio Raunheitti
Féres Nader

PT

PDT

Irma Passoni
VirgJ1io Guimarães

César Maia
Luiz Salomão

João Menezes
-Lourival Batista
Odacir Soares

Almir Gabriel
João Calmon
Leopoldo Peres
Mendes Canale
Raimundo Lira
Ruy Bacelar
Severo Gomes

1. COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Composição

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice- Presidente: Deputado César Maia - PDT 
RJ
Relator: Senador Almir Gabriel- PMDB - PA

Titulares
PMDB

Deputados

Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Ameiro
Genebaldo Correia
Israel Pinheiro
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vaconcellos
José Maranhão
Manoel Moreira
Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Rospide Neto
Santinho Furtado
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

Felipe Mendes

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

Luiz Marques
Simão Sessim
Stélio Dias

Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincarone
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
2 Vagas

PFL

PFL

PTB

Jorge Arbage

José Fernandes

PDC

PT

Mendes Botelho

PDS

PSDB

Sigmaringa Seixas

PDT

PSDB
Mauro Campos

Suplentes

PMDB
José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Titulares

PMDB

PSDB
Edmundo Galdino Saulo Queiroz
Robson Marinho

PDS
Arnold Fioravante Ary Valadão

PDT
Sérgio Carvalho Tadeu França

PTB
João de Deus Antunes Osvaldo Sobrinho

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Geovani Borges
Lael Varella

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Alziro Gomes
Ézio Ferreira
José Santana de Vasconcellos
Júlio Campos

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dallon Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Flávio Palmier da Veiga
Gustavo de Faria
Iturival Nascimento

Joaquim Sucena

Ernesto Gradella

Brandão Monteiro

Gidel Dantas

Darcy Pozza

Antônio Perosa
Lézio Sathler

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arballe - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB - MG
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MG



MEMBROS DO CONGRESSO MEMBROS DO PODER EXECUTIVO3 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

Composição

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

Almir Laversveiler

Cesar Vieira de Rezende

Charles Curt MueUer

José Carlos Mello

Pedro José Xavier
Mattoso
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